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Membrana plasmática e transporte 
 

Resumo 

 

 
 
As células, estudadas no campo da Citologia, são a unidade básica da vida. Do mais complexo vegetal ou 
animal à mais primitiva bactéria, pode-se observar uma estrutura celular. De modo geral, são estruturas 
microscópicas, delimitadas pela membrana plasmática, e dotadas de um metabolismo próprio, capazes de 
se reproduzir. 
 

Membrana Celular 
A membrana celular, também chamada membrana plasmática ou plasmalema, delimita a superfície celular, e 
é algo que todas as células têm em comum. Ela evita o vazamento do conteúdo interno da célula ao ambiente, 
mas também controla a passagem de substâncias pela célula, estejam elas tentando entrar ou sair. 
É composta por uma dupla camada lipoproteica, sendo produzida a partir de fosfolipídios e proteínas. É 
possível observar, além dessas proteínas, moléculas de colesterol e glicídios ao longo da membrana das 
células animais, que servem uma função de reconhecimento celular. É uma estrutura dinâmica e em 
constante movimento. 

 
 
Esses fosfolipídios formam uma membrana dupla, colocando sua porção hidrofílica (a cabeça) voltada tanto 
para o meio externo como interno da célula, enquanto a região hidrofóbica de cada um fica em contato, no 
centro.  
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Função da membrana plasmática: 
• Revestimento celular  

• Interação celular 

• Permeabilidade seletiva 

 
A disposição lateral deles permite o deslocamento sem a ruptura, conferindo dinamicidade a membrana 
plasmática, conforme a necessidade surge. 
Proteínas de membrana, como glicoproteínas, podem estar aderidas a superfície da membrana, ou mesmo 
atravessando-a completamente, como é o caso das proteínas carreadoras. Essas proteínas podem atuar no 
transporte de substâncias ou no reconhecimento celular, podendo movimenta-se paralelamente ao plano da 
membrana, sem desconfigurar sua forma, no que é conhecido como modelo mosaico-fluido.  
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A membrana permite a entrada e saída de substâncias seletas, podendo haver um transporte sem gasto de 
energia (passivo) ou com gasto (ativo). 
 

 
 
O transporte passivo se dá a favor do gradiente de concentração de solutos (mais concentrado ao menos 
concentrado). 
 
• Osmose: Transporte de água do meio hipotônico ao hipertônico, buscando isotonia. 

 

 
 
• Difusão simples: Transporte de soluto do meio hipertônico ao meio hipotônico. 

Os solutos passam pela bicamada lipídica. 

• Difusão facilitada: Transporte de soluto através de proteínas carreadoras (permeases) 
Os solutos passam pelas proteínas da membrana. 

 
No transporte ativo ocorre a quebra de ATP (gasto energético) para realizar um transporte contra o gradiente 
de concentração, através de proteínas de membrana. O soluto passa do meio menos concentrado para o mais 
concentrado. Como exemplo, podemos citar a bomba de sódio e potássio. 
 
Moléculas orgânicas grandes são incapazes de atravessar a membrana, exigindo processos diferenciados. 
Endocitose: Entrada de grandes moléculas, através da fagocitose (ingestão de partículas sólidas e grandes 
através da emissão de pseudópodes), pinocitose (captura de líquidos) ou endocitose mediada (similar a 
fagocitose, porém com adesão de partículas a receptores específicos). 
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Exocitose: Moléculas são eliminadas da célula, através de vesículas que são transportadas a membrana e se 
desfazem, liberando o conteúdo no meio extracelular. 
 

 
 

Especializações da membrana 
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• Microvilosidades: Dobras na membrana que aumentam a superfície de contato, de modo que favorecem 

a absorção de substâncias pela célula. 

• Zônula de oclusão: Une as células formando uma barreira impermeável, evitando movimentação de 
moléculas. 

• Zônula de adesão: Promove aderência entre as membranas, vedando o espaço intracelular, de modo que 
não permita fluxo de moléculas. 

• Desmossomos: Função de aderência entre células adjacentes, conferindo resistência e rigidez 

• Junção comunicante: Junção GAP, permite comunicação entre células vizinhas. 

• Hemidesmossomo: Une células à matriz extracelular. 
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Exercícios 

 

1. Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de 

camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de 

marcar as proteínas de membrana, dois anticorpos foram inseridos no experimento, um específico para 

as proteínas de membrana do camundongo e outro para as proteínas de membrana humana. Os 

anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. 

 

A mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas 

a) movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. 

b) permanecem confinadas em determinadas regiões da bicamada. 

c) auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática. 

d) são mobilizadas em razão da inserção de anticorpos 

e) são bloqueadas pelos anticorpos. 
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2. Observe o esquema representativo da membrana plasmática de uma célula eucariótica e marque a 

alternativa com informações corretas sobre o modelo mosaico fluido. 

 

a) O mosaico fluido é descrito como uma bicamada de fosfolipídios (1), na qual as proteínas integrais 

(4) da membrana atravessam a bicamada lipídica. Os oligossacarídeos (2) estão fixados à 

superfície somente às proteínas, e o colesterol (5) age somente diminuindo a fluidez da membrana, 

de forma independente da sua composição em ácidos graxos. 

b) As proteínas da membrana (3) estão incrustadas na dupla lâmina de colesterol, aderidas ou 

atravessando a membrana de lado a lado, como as proteínas transportadoras (4), que facilitam o 

transporte por difusão facilitada. 

c) Os fosfolipídios (1) e os oligossacarídeos (2) que constituam o glicocálix estão associados às 

proteínas. As proteínas integrais (3) têm regiões polares que penetram na bicamada fosfolipídica, 

ao contrário das periféricas (4) que apresentam regiões apolares. O colesterol (5) pode somente 

aumentar a fluidez da membrana, não dependendo de outros fatores como a composição dos 

ácidos graxos. 

d) Os fosfolipídios (1) conferem dinamismo às membranas biológicas e os oligossacarídeos (2) que 

constituem o glicocálix podem estar associados aos lipídios ou às proteínas. As proteínas integrais 

(3) têm regiões hidrofóbicas que penetram na bicamada fosfolipídica, ao contrário das periféricas 

(4) que apresentam regiões polares. O colesterol (5) pode aumentar ou diminuir a fluidez da 

membrana, dependendo de outros fatores como a composição dos ácidos graxos. 

e) As proteínas da membrana estão incrustadas na dupla lâmina de fosfolipídios, aderidas (1) ou 

atravessando a membrana de lado a lado, como as proteínas periféricas (4), que facilitam o 

transporte por difusão facilitada. O colesterol (5) não interfere na fluidez da membrana, 

dependendo de outros fatores, como a composição dos ácidos graxos. 

 

3. A membrana plasmática é um revestimento relativamente fino que envolve a célula. De acordo com o 

modelo do mosaico fluido, essa estrutura é constituída por: 

a) uma dupla camada proteica onde estão mergulhados lipídios. 

b) uma camada proteica onde estão mergulhados carboidratos. 

c) uma dupla camada de fosfolipídeos onde estão incrustadas proteínas. 

d) uma camada de fosfolipídeos onde estão incrustados carboidratos. 

e) uma dupla camada de carboidratos onde estão mergulhados lipídios. 
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4. As células animais apresentam um revestimento externo específico, que facilita sua aderência, assim 

como reações a partículas estranhas, como, por exemplo, as células de um órgão transplantado. Esse 

revestimento é denominado: 

a) membrana celulósica. 

b) glicocálix 

c) microvilosidades 

d) interdigitações 

e) desmossomos. 

 

5. Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvilosidades das membranas das 

células que revestem as paredes internas do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte 

experimento: 

Colocou 200 mL de água em dois recipientes. No primeiro recipiente, mergulhou, por 5 segundos, um 

pedaço de papel liso, como na FIGURA 1; no segundo recipiente, fez o mesmo com um pedaço de papel 

com dobras simulando as microvilosidades, conforme FIGURA 2. Os dados obtidos foram: a quantidade 

de água absorvida pelo papel liso foi de 8 mL, enquanto pelo papel dobrado foi de 12 mL. 

 

Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvilosidades intestinais com relação à 

absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é a de: 

a) manter o volume de absorção. 

b) aumentar a superfície de absorção. 

c) diminuir a velocidade de absorção. 

d) aumentar o tempo de absorção. 

e) manter a seletividade na absorção. 

 

6. Todas as células possuem uma membrana plasmática, ou plasmalema, que separa o conteúdo 

protoplasmático, ou meio intracelular, do meio ambiente. A existência e integridade dessa estrutura 

são importantes, porque a membrana: 

a) regula as trocas entre a célula e o meio, só permitindo a passagem de moléculas de fora para dentro 

da célula e impedindo a passagem em sentido inverso; 

b) possibilita à célula manter a composição intracelular diversa do meio ambiente; 

c) impede a penetração de substâncias existentes em excesso no meio ambiente; 

d) torna desnecessário o consumo energético para captação de metabólitos do meio externo; 

e) impede a saída de água do citoplasma. 
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7. Uma das estratégias para conservação de alimentos é o salgamento, adição de cloreto de sódio (NaCl), 

historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e 

peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? 

a) O sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior. 

b) O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas. 

c) A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas. 

d) Os íons Na+ e CI- provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas. 

e) A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas. 

 

8. A membrana plasmática é constituída, basicamente, por uma bicamada de fosfolipídios associados a 

moléculas de proteína. Essa estrutura delimita a célula, separa o conteúdo celular do meio externo e 

possibilita o trânsito de substâncias entre os meios intra e extracelular. Sobre o transporte através da 

membrana, é correto afirmar: 

a) A passagem de substâncias através da membrana plasmática, utilizando proteínas 

transportadoras é denominada difusão simples. 

b) A difusão facilitada é o transporte de substâncias pela membrana com o auxílio de proteínas 

transportadoras e gasto de energia. 

c) A osmose é a passagem de substâncias através da membrana plasmática em direção à menor 

concentração de solutos. 

d) Uma membrana permeável à substância A possibilitará o transporte dessa substância para fora da 

célula, desde que exista ATP disponível. 

e) No transporte ativo, ocorre a passagem de substâncias por proteínas de membrana com gasto de 

energia. 

 

9. As figuras, a seguir, representam três células vegetais que foram imersas em soluções salinas de 

diferentes concentrações, analisadas ao microscópio e desenhadas. 

 

Analisando essas figuras, um estudante concluiu que as células vegetais 1, 2 e 3 estão, 

respectivamente, flácida (estado normal), túrgida e plasmolisada. Com base nessa conclusão, é correto 

afirmar que 

a) a célula 1 foi imersa em uma solução hipertônica. 

b) a célula 2 foi imersa em uma solução hipotônica. 

c) a célula 3 foi imersa em uma solução isotônica. 

d) as células 1 e 3 foram imersas em diferentes soluções hipotônicas. 

e) as células 1 e 2 foram imersas em diferentes soluções hipertônicas. 

 

 



 

Biologia 
 
10. Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à 

manutenção da vida. Uma solução 0,15 mol/L de NaCl (cloreto de sódio) possui a mesma pressão 

osmótica das soluções presentes nas células humanas. A imersão de uma célula humana em uma 

solução 0,20 mol/L de NaCl tem como consequência, a 

a) adsorção de íons Na+ sobre a superfície da célula. 

b) difusão rápida de íons Na+ para o interior da célula. 

c) diminuição da concentração das soluções presentes na célula. 

d) transferência de íons Na+ da célula para a solução. 

e) transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. 
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Gabarito 

 

1. A 

A membrana tem composição lipoproteica e com estrutura baseada em um mosaico fluido, ou seja, as 

proteínas e lipídios não possuem posição fixa na membrana. A migração de proteínas na membrana 

decorre de sua fluidez. Como observado na figura, as proteínas marcadas se movimentaram ao longo da 

bicamada fosfolipídica. 

 

2. D 

A membrana plasmática é formada por uma dupla camada de fosfolipídios, onde encontram-se 

mergulhadas moléculas de proteínas. Há proteínas integrais, com regiões hidrofóbicas, responsáveis pelo 

adentramento da proteína na bicamada lipídica, também hidrofóbica.  Associadas às moléculas de 

lipídios e às proteínas, no caso de células animais, encontram-se moléculas de açúcares, constituintes do 

glicocálix. Na membrana de células animais também ocorre colesterol, que reduz ou aumenta a fluidez 

da membrana de acordo, por exemplo, com a temperatura. 

 

3. C 

Segundo o modelo do mosaico fluido, a membrana plasmática é formada por uma dupla camada 

fosfolipídica com proteínas incrustadas. Essas proteínas mudam constantemente de lugar, uma vez que 

a dupla camada é fluída. 

 

4. B 

O aumento da aderência entre duas células animais adjacentes pode ocorrer devido ao glicocálix, um 

revestimento de açúcares localizado externamente à membrana plasmática. Ele também protege a célula 

contra agressões químicas e mecânicas, reconhece o que é do organismo e aquilo que não é (ação 

antigênica), tem ação enzimática e ainda promove a inibição por contato (o contato físico entre duas 

células de um mesmo tecido dispara sinais químicos que inibem a mitose). 

 

5. B 

As microvilosidades são especializações da membrana que aumentam a área de absorção, conforme 

mostrado na figura da questão. 

 

6. B 

A membrana plasmática tem como função a proteção e separação do interior da célula com o exterior e 

permeabilidade seletiva, mantendo a composição intracelular. 

 

7. E 

A técnica de salgamento promove a formação de um ambiente hipertônico, que aumenta a pressão 

osmótica externa promovendo a desidratação das células. 

 

8. E 

O transporte ativo é todo transporte pela membrana, em que a substância flui do meio de menor 

concentração para o meio de maior concentração, com gasto de ATP pela célula. 
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9. B 

A célula indicada por 1 não apresentou variação de volume, o que indica que fora colocada em uma 

solução isotônica. A célula indicada por 2 aumentou de volume, devido ao ganho de água; logo, a solução 

era hipotônica. A célula indicada por 3 perdeu água para o meio, que era hipertônico em relação a ela. 

 

10. E 

Na osmose, ocorre fluxo de água da solução mais rica em água (com menor concentração de soluto) para 

a solução hipertônica (com maior concentração de soluto). Então, na situação acima, haverá fluxo de 

água de dentro da célula para a solução. 
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Ciclos biogeoquímicos e desequilíbrio ecológico 

 

Resumo 

 

Ciclos Biogeoquímicos 

 

Os ciclos biogeoquímicos são aqueles que relacionam 

elementos abióticos do meio ambiente, elementos 

químicos e os seres vivos. Os ciclos importantes são: ciclo 

do carbono, ciclo do oxigênio, ciclo da água e ciclo do 

nitrogênio. 

 

 

 

 

Ciclo do Carbono 

 

 

O ciclo do carbono se inicia com a fixação deste elemento pelos seres autotróficos, através da fotossíntese 

ou quimiossíntese, e fica disponível para os consumidores e decompositores. Durante a respiração celular e 

a fermentação, o gás carbônico retorna para o meio ambiente. 

 

O CO2 também é liberado para a atmosfera na queima de combustíveis fósseis como carvão mineral, gasolina 

e óleo diesel, e durante a queimada de florestas, contribuindo para o agravamento do efeito estufa. 
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Ciclo do Oxigênio 

 

O ciclo do oxigênio também está relacionado a estes processos: durante a fotossíntese, o oxigênio é liberado 

para a atmosfera e, durante a respiração celular e a combustão, ocorre o consumo deste gás. 

 

Na estratosfera, o oxigênio é transformado em ozônio (O3) por ação dos raios ultravioletas, formando a 

camada de ozônio, importante contra a entrada em excesso dessa radiação planeta, cuja exposição pode 

aumentar a incidência de câncer de pele, pela interferência com o material genético. 

 

 

Atenção! 

 A liberação de clorofluorcarbonos (CFCs), presentes em sistemas de refrigeração e aerossóis, estava levando 

à destruição da camada de ozônio. Recentemente, foram substituídos. 

 

 

 

Ciclo da Água 

 

O ciclo da água mostra o caminho da água no ambiente: sua forma gasosa, após condensada, sofre 

precipitação, e então em seu estado líquido, pode evaporar ou se infiltrar no solo formando lençóis freáticos. 

 

 Ele pode ser dividido em ciclo curto da água, onde não há presença de seres vivos, ou ciclo longo da água, 

onde os seres vivos participam com a transpiração. 
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Ciclo do Nitrogênio 

 

O nitrogênio atmosférico (N2) forma cerca de 78% da composição do ar. No entanto, não pode ser aproveitado 

dessa forma pela maior parte dos seres vivos, que precisam desse nitrogênio para a constituição de proteínas 

(função amina dos aminoácidos) e ácidos nucleicos (em bases nitrogenadas).  

 

Leguminosas, como o feijão, a lentilha e a ervilha, possuem uma associação mutualística com bactérias do 

gênero Rhizobium, que formam nódulos em suas raízes e realizam o processo de fixação. Esse processo 

transforma o nitrogênio atmosférico (N2) em amônia (NH3).  

Bactérias nitrificantes, Nitrossomonas e Nitrobacter, fazem o processo de conversão da amônia em nitrito 

(NO2
-) e posteriormente em nitrato (NO3

-), respectivamente.  

 

O nitrato é o principal produto no solo aproveitado pelos vegetais, por meio do processo da assimilação. Esse 

nitrogênio é passado ao longo da cadeia alimentar para os consumidores. 

 

Bactérias e fungos decompositores retornam ao solo esse nitrogênio presente nos seres vivos na forma de 

amônia (NH3).  

 

Para fechar o ciclo, há conversão do nitrato em nitrogênio atmosférico pelas bactérias desnitrificantes.  

 

Figura 2 Aminoácido 
Figura 1 Bases Nitrogenadas 
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Os desequilíbrios ecológicos ocorrem quando o bom funcionamento de um ecossistema se quebra, podendo 

interferir tanto nos fatores bióticos quanto abióticos. Os desequilíbrios mais graves são aqueles que ocorrem 

por conta da ação antrópica, ou seja, com a interferência da ação humana. 

 

• Agravamento do Efeito Estufa: O efeito estufa é um efeito natural, responsável por manter a 
temperatura na Terra constante, porém com a emissão de gases estufas, como o gás carbônico e o 
metano, esta função de reter calor tem se agravado, aumentando a temperatura do planeta. 
 

 

 

• Buraco na Camada de Ozônio: A camada de ozônio protege a superfície da Terra da incidência direta 
de raios ultravioletas. Com a liberação de certos gases, como o CFC (Cloro-fluor-carbono), a camada 
se desfaz, e a incidência dos raios uV pode aumentar o risco de mutações e câncer. 
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• Chuva Ácida: Com o aumento de ácidos na atmosfera, como o NOX, SOX HNO3 e H2SO4, a água da 
chuva se acidifica, podendo danificar prédios e monumentos, além de poluir corpos de água e o solo. 
 

 

 

• Inversão Térmica: É outro processo natural, onde ocorre a troca de massas de ar quente e fria, e a 
massa de ar fria fica mais próxima da superfície. Porém em cidades onde há muita poluição, esta fica 
presa na camada de ar fria, não sofrendo a conversão, e pode causar diversos problemas respiratórios. 

 

 

• Magnificação Trófica: O acumulo de compostos não biodegradáveis dentro de uma cadeia ou teia 
alimentar causa esse desequilíbrio. Organismos com maiores níveis tróficos são os mais afetados. 
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• Eutrofização Artificial: Com a liberação de compostos orgânicos em corpos de água, por exemplo 
esgoto, há uma proliferação de organismos decompositores, seguido pela diminuição do oxigênio da 
água, causando a morte de organismos aeróbicos.  
Também pode acontecer de modo menos frequente com fertilizantes, ou seja, matéria inorgânica, 

sobre ambientes aquáticos.  

 

 

 

• Desertificação: Ocorre quando uma área que antes era fértil se torna pobre em relação ao solo e à 
biodiversidade, devido à degradação do ambiente. Pode ocorrer por questões climáticas naturais ou 
pela ação humana.  
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Exercícios 

 

1. O aquecimento global, ocasionado pelo aumento do efeito estufa, tem como uma de suas causas a 

disponibilização acelerada de átomos de carbono para a atmosfera. Essa disponibilização acontece, 

por exemplo, na queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, os óleos e o carvão, que libera o gás 

carbônico (CO2) para a atmosfera. Por outro lado, a produção de metano (CH4), outro gás causador do 

efeito estufa, está associada à pecuária e à degradação de matéria orgânica em aterros sanitários. 

Apesar dos problemas causados pela disponibilização acelerada dos gases citados, eles são 

imprescindíveis à vida na Terra e importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico, porque, por 

exemplo, o 

a) metano é fonte de carbono para os organismos fotossintetizantes. 

b) metano é fonte de hidrogênio para os organismos fotossintetizantes. 

c) gás carbônico é fonte de energia para os organismos fotossintetizantes. 

d) gás carbônico é fonte de carbono inorgânico para os organismos fotossintetizantes. 

e) gás carbônico é fonte de oxigênio molecular para os organismos heterotróficos aeróbios. 

 

2. A fotossíntese é o processo biológico predominante para a produção do oxigênio encontrado na 

atmosfera. Aproximadamente 30% do nosso planeta é constituído por terra, onde se encontram 

grandes florestas, e 70% por água, onde vive o fitoplâncton. 

Considerando-se estas informações e o ciclo biogeoquímico do oxigênio, pode-se afirmar que: 

a) as florestas temperadas e a Floresta Amazônica produzem a maior parte do oxigênio da Terra; 

b) a Floresta Amazônica é a principal responsável pelo fornecimento de oxigênio da Terra; 

c) as algas microscópicas são as principais fornecedoras de oxigênio do planeta; 

d) a Mata Atlântica é a maior fonte de oxigênio do Brasil; 

e) os manguezais produzem a maior parte do oxigênio da atmosfera. 

 

3. Na técnica de plantio conhecida por hidroponia, os vegetais são cultivados em uma solução de 

nutrientes no lugar do solo, rica em nitrato e ureia. Nesse caso, ao fornecer esses nutrientes na forma 

aproveitável pela planta, a técnica dispensa o trabalho das bactérias fixadoras do solo, que, na natureza, 

participam do ciclo do(a) 

a) água. 

b) carbono. 

c) nitrogênio. 

d) oxigênio. 

e) fósforo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra 

permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental 
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para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o 

calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido 

podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. 

Disponível em: http://www.keroagua.blogspot.com. Acesso em: 30 mar. 2009 (adaptado). 

A transformação mencionada no texto é a 

a) fusão. 

b) liquefação. 

c) evaporação. 

d) solidificação. 

e) condensação. 

  

5. A associação entre plantas leguminosas e bactérias do gênero Rhizobium é um exemplo de mutualismo 

envolvendo membros de reinos distintos. Por tratar-se de um mutualismo, ambos os organismos são 

beneficiados. O papel das bactérias do gênero Rhizobium nessa associação contribui 

significativamente para o ciclo global: 

a) Do carbono 

b) Do nitrogênio 

c) Da água 

d) Do fósforo 

e) Do enxofre 

  

6. Se por um lado a Revolução Industrial instituiu um novo patamar de tecnologia e, com isso, uma 

melhoria na qualidade de vida da população, por outro lado os resíduos decorrentes desse processo 

podem se acumular no ar, no solo e na água, causando desequilíbrios no ambiente. O acúmulo dos 

resíduos provenientes dos processos industriais que utilizam combustíveis fósseis traz como 

consequência o(a) 

a) eutrofização dos corpos-d’água, aumentando a produtividade dos sistemas aquáticos. 

b) precipitação de chuvas ácidas, danificando florestas, ecossistemas aquáticos e construções. 

c) mudança na salinidade dos mares, provocando a mortalidade de peixes e demais seres aquáticos. 

d) acúmulo de detritos, causando entupimento de bueiros e alagamento das ruas. 

e) presença de mosquitos, levando à disseminação de doenças bacterianas e virais. 

 

7. O ciclo da água envolve processos de evaporação, condensação e precipitação da água no ambiente. 

Na etapa de evaporação, pode-se dizer que a água resultante encontra-se pura, entretanto, quando em 

contato com poluentes atmosféricos, como os óxidos sulfuroso e nitroso, é contaminada. Dessa forma, 

quando a água precipita, traz consigo substâncias que interferem diretamente no ambiente. A qual 

problema ambiental o texto faz referência? 

a) chuva ácida. 

b) poluição do ar. 

c) aquecimento global. 

d) destruição da camada de ozônio. 

e) eutrofização dos corpos hídricos. 

 

8. Um agricultor, buscando o aumento da produtividade de sua lavoura, utilizou o adubo NPK (nitrogênio, 

fósforo e potássio) com alto teor de sais minerais. A irrigação dessa lavoura é feita por canais que são 

desviados de um rio que abastece os canais, devido à contaminação das águas pelo excesso de adubo 
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usado pelo agricultor. Que processo biológico pode ter sido provocado na água do rio pelo uso do 

adubo NPK? 

a) Lixiviação, processo em que ocorre a lavagem do solo, que acaba disponibilizando os nutrientes 

para a água do rio. 

b) Acidificação, processo em que os sais, ao se dissolverem na água do rio, formam ácidos. 

c) Eutrofização, ocasionada pelo aumento do fósforo e nitrogênio dissolvidos na água, que resulta na 

proliferação do fitoplâncton. 

d) Aquecimento, decorrente do aumento de sais dissolvidos na água do rio, que eleva sua 

temperatura. 

e) Denitrificação, processo em que o excesso de nitrogênio que chega ao rio é disponibilizado para a 

atmosfera, prejudicando o desenvolvimento dos peixes. 

 

9. Devido ao aquecimento global e à consequente diminuição da cobertura de gelo no Ártico, aumenta a 

distância que os ursos polares precisam nadar para encontrar alimentos. Apesar de exímios nadadores, 

eles acabam morrendo afogados devido ao cansaço. A situação descrita acima 

a) enfoca o problema da interrupção da cadeia alimentar, o qual decorre das variações climáticas. 

b) alerta para prejuízos que o aquecimento global pode acarretar à biodiversidade no Ártico. 

c) ressalta que o aumento da temperatura decorrente de mudanças climáticas permite o surgimento 

de novas espécies. 

d) mostra a importância das características das zonas frias para a manutenção de outros biomas na 

Terra. 

e) evidencia a autonomia dos seres vivos em relação ao habitat, visto que eles se adaptam 

rapidamente às mudanças nas condições climáticas. 

 

10. A caixinha utilizada em embalagens como as de leite “longa vida” é chamada de “tetra brick”;, por ser 

composta de quatro camadas de diferentes materiais, incluindo alumínio e plástico, e ter a forma de 

um tijolo (brick, em inglês). 

Esse material, quando descartado, pode levar até cem anos para se decompor. 

Considerando os impactos ambientais, seria mais adequado 

a) utilizar soda cáustica para amolecer as embalagens e só então descartá-las. 

b) promover a coleta seletiva, de modo a reaproveitar as embalagens para outros fins. 

c) aumentar a capacidade de cada embalagem, ampliando a superfície de contato com o ar para sua 

decomposição. 

d) constituir um aterro específico de embalagens  “tetra brick”;, acondicionadas de forma a reduzir 

seu volume. 

e) proibir a fabricação de leite “longa vida”, considerando que esse tipo de embalagem não é 

adequado para conservar o produto. 
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Gabarito 
 

1. D 
Os seres fotossintetizantes utilizam o CO2 para o processo da fotossíntese, na síntese de matéria 

orgânica. 

 

2. C 
As grandes florestas formam uma comunidade clímax, fazendo com que a taxa de oxigênio gerado seja 
equivalente a taxa de consumo desse gás. As algas oceânicas permanecem então como a maior fonte 
de O2 da atmosfera.   
  

3. C 
Bactérias fixadoras participam do ciclo do nitrogênio, desnecessárias nesse caso pelo fornecimento de 
nitrado 
 

4. C 
A evaporação é o processo da transformação do estado físico da água de líquido para gasoso. 
 

5. B 
A associação mutualística entre leguminosas e bactérias do gênero Rizobium é vital para o processo de 
fixação do nitrogênio atmosférico em amônia. 
 

6. B 
A queima de combustíveis fósseis libera óxidos de nitrogênio e de enxofre que reagem com a água, 

formando ácidos que precipitam juntamente com as chuvas. 

 

7. A 
A precipitação da água na forma de chuva com pH ácido, em decorrência de óxidos sulfuroso e nitroso, 
é conhecida como chuva ácida. 
 

8. C 
Excesso de fertilizantes (matéria inorgânica) em corpos d’água pode provocar o fenômeno da 
eutrofização, com a grande proliferação de seres fotossintetizantes. Entretanto, o processo mais comum 
que provoca a eutrofização artificial é o derramamento de esgoto.  
  

9. B 
A morte dos ursos polares reflete o impacto causado pelo derretimento das geleiras, alertando os 
prejuízos à biodiversidade decorrente do aquecimento global 
 

10. B 
A morte dos ursos polares reflete o impacto causado pelo derretimento das geleiras, alertando os 

prejuízos à biodiversidade decorrente do aquecimento global 
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Período Helenista 

 

Resumo 

 

Na época em que Alexandre Magno conquistou a Grécia, o Egito e todo o Oriente Médio, construindo 

um verdadeiro império intercontinental e dando início ao período histórico conhecimento como helenismo, a 

filosofia antiga passou por grandes transformações. Aristóteles, o último grande filósofo do período 

sistemático, havia morrido e, após ele, o que se formou foi uma série de correntes filosóficas divergentes, 

conhecidas como filosofias helenísticas. Tais correntes constituíram a última fase da filosofia antiga e 

duraram desde o século IV a.C. até o século VI d. C., depois da queda do Império Romano do Ocidente, quando 

o imperador bizantino Justiniano proibiu definitivamente a promoção de qualquer vertente de pensamento 

pagã. 

Antes de tratarmos de cada uma dessas correntes em específico, é necessário compreender o que 

todas elas tinham em comum: tratavam-se de vertentes filosóficas fundamentalmente éticas, isto é, voltadas 

para a questão da conduta e da ação humanas. Suas preocupações, muito mais do que com problemas 

teóricos e especulativos, como a origem do mundo, o fundamento do conhecimento e a ordem do universo, 

era com questões práticas, em particular aquela que diz respeito à boa vida, isto é, à felicidade humana. Para 

os helenísticos, não é que as questões teóricas não fossem relevantes ou que a realidade não devesse ser 

compreendida, mas sim que estas coisas são importantes apenas porque ajudam o homem a viver melhor - 

e não o contrário. 

Para o epicurismo, o homem vive dividido entre duas possibilidades básicas: o prazer e a dor. Sua 

felicidade, assim, consiste em obter o maior prazer e a menor dor possíveis. Isto, porém, não significa que o 

epicurismo seja hedonismo, ou seja, uma busca desenfreada por prazer. Ao contrário, segundo Epicuro, 

fundador da escola, há muitas dores passageiras que, a longo prazo, geram prazeres enormes (como estudar 

muito para passar no vestibular), assim como há prazeres intensos que depois promovem dores maiores 

(como beber muito e ficar de ressaca). A busca pelo prazer e a fuga da dor, portanto, não deve ser impulsiva 

e irracional, mas ponderada e equilibrada. Atomistas, os epicuristas diferenciavam-se de Demócrito, porque 

não achavam que tudo é determinado pela constituição dos átomos, mas sim que o homem é livre em sua 

decisões. 

Para o estocismo, a felicidade humana consiste na ataraxia, tranquilidade da alma, ou apatheia, 

ausência de perturbações. Tal tranquilidade é obtida quando o homem, guiando-se por sua razão, vence o 

poder das paixões e sentimentos sobre seu ânimo. Este guiar-se pela razão é a grande meta da filosofia 

estóica e se obtém, segundo Zenão, fundador da escola, a partir do momento em que o homem reconhece 

que há uma Razão universal e divina que rege e conduz o mundo. Ao reconhecer que o mundo é mantido pela 

Razão, o ser humano percebe que a realidade possui uma estrutura lógica e coerente à qual o homem, para 

ser feliz, precisa vincular-se.  
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Para o ceticismo, a ataraxia, tranquilidade da alma, é obtida através da suspensão do juízo, isto é, do 

abandono de toda e qualquer convicção substantiva. Com efeito, para os céticos, tudo é duvidoso, 

questionável e não se pode ter certeza de coisa alguma. Assim, as crenças convictas e firmes, seja no 

atomismo, na Razão universal ou em qualquer outra coisa, muito mais do que satisfação, geram dor e 

incômodo, uma vez que podem sempre ser postas em xeque. A felicidade, portanto, encontra-se não em 

agarrar-se a uma visão de mundo específica, mas em perceber a relatividade de todas as crenças e suspender 

o juízo a respeito de tudo. 

Para o cinismo, a felicidade é obtida pela autarkeia: a autossuficiência, o autodomínio. No seu 

entendimento, por sua vez, isto só se consegue mediante uma vida totalmente dedicada à prática filosófica e 

um rompimento radical com os padrões morais e sociais estabelecidos. Tais pensadores, por isso, viviam de 

maneira totalmente anárquica: sem teto, nas ruas, como mendigos. Diógenes, por exemplo, o mais famoso 

membro da escola, morava em um barril, masturbava-se em público e perambulava pelas ruas com uma 

lamparina dizendo estar à procura de um único homem honesto. Por este comportamento subversivo, tais 

filósofos foram comparados a cães (kynos), o que explica o nome da corrente e que não tem nada a ver com 

o sentido que damos hoje ao termo “cinismo”. 

Por fim, para o neoplatonismo, a felicidade se dá através da união com o divino, tratando-se, portanto 

de uma filosofia essencialmente místico-espiritual. Nesta busca mística, os neoplatônicos tomavam como 

referência, como seu próprio nome indica, o pensamento de Platão, o qual procuraram aprofundar e 

reinterpretar. Em seu pensamento, a Ideia do Bem, essência suprema do Mundo das Ideias platônico, é 

identificada com Deus ou o Uno, fonte de tudo o que há. Toda a realidade seria, assim, fruto dessa unidade 

suprema divina, a qual o homem não pode jamais compreender plenamente pela razão, mas a qual pode se 

unir mediante um conhecimento direto e místico. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/filosofia/extensivo-enem-periodo-helenista/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=filosofia&utm_term=sociedades-na-antiguidade
https://dex.descomplica.com.br/enem/filosofia/extensivo-enem-periodo-helenista/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=filosofia&utm_term=sociedades-na-antiguidade
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Exercícios 

 

1. XI. Jamais, a respeito de coisa alguma, digas: “Eu a perdi”, mas sim: “eu a restituí”. O filho morreu? Foi 

restituído. A mulher morreu? Foi restituída. “A propriedade me foi subtraída”, então também foi 

restituída. “Mas quem a subtraiu é mau”. O que te importa por meio de quem aquele que te dá a pede 

de volta? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem. Do 

mesmo modo como fazem os que se instalam em uma hospedaria. 

 EPICTETO. Encheirídion. In: DINUCCI, A. Introdução ao Manual de Epicteto. São Cristóvão: UFS, 2012 (adaptado). 

  

A característica do estoicismo presente nessa citação do filósofo grego Epicteto é 

a) explicar o mundo com números.  

b) identificar a felicidade com o prazer. 

c) aceitar os sofrimentos com serenidade. 

d) questionar o saber científico com veemência. 

e) considerar as convenções sociais com desprezo. 

 

 

2. Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto; e que, da mesma maneira, nada 

existe do ponto de vista da verdade; que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada 

sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar 

e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, 

nada deixando ao arbítrio dos sentidos.  

LAÉRCIO, D. Vidas e sentenças dos filósofos Ilustres. Brasília: Editora UnB, 1988.  

O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por:  

a) Desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade.  

b) Atingir o verdadeiro prazer como o princípio e o fim da vida feliz.  

c) Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza.  

d) Aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente.  

e) Agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo.  
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3. Alguns dos desejos são naturais e necessários; outros, naturais e não necessários; outros, nem naturais 

nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor se não satisfeitos 

não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter sua 

satisfação ou parecem geradores de dano. 

EPICURO DE SAMOS. Doutrinas principais. In: SANSON, V. F. Textos de filosofia. Rio de Janeiro: Eduff, 1974. 

No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim 

a) alcançar o prazer moderado e a felicidade. 

b) valorizar os deveres e as obrigações sociais. 

c) aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. 

d) refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. 

e) defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. 

 

 

4. Em meados do século IV a.C., Alexandre Magno assumiu o trono da Macedônia e iniciou uma série de 

conquistas e, a partir daí, construiu um vasto império que incluía, entre outros territórios, a Grécia. Essa 

dominação só teve fim com o desenvolvimento de outro império, o romano. Esse período ficou 

conhecido como helenístico e representou uma transformação radical na cultura grega. Nessa época, 

um pensador nascido em Élis, chamado Pirro, defendia os fundamentos do ceticismo. Ele fundou uma 

escola filosófica que pregava a ideia de que: 

a) seria impossível conhecer a verdade. 

b) seria inadmissível permanecer na mera opinião. 

c) os princípios morais devem ser inferidos da natureza. 

d) os princípios morais devem basear-se na busca pelo prazer. 

e) que os princípios morais são definidos por Deus. 
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5. O mundo me condena, e ninguém tem pena 

Falando sempre mal do meu nome 

Deixando de saber se eu vou morrer de sede 

Ou se vou morrer de fome 

Mas a filosofia hoje me auxilia 

A viver indiferente assim 

Nesta prontidão sem fim 

Vou fingindo que sou rico 

Pra ninguém zombar de mim 

Não me incomodo que você me diga 

Que a sociedade é minha inimiga 

Pois cantando neste mundo 

Vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo 

Quanto a você da aristocracia 

Que tem dinheiro, mas não compra alegria 

Há de viver eternamente sendo escrava dessa gente 

Que cultiva hipocrisia. 

   

Assinale a sentença do filósofo grego Epicuro cujo significado é o mais próximo da letra da canção 

“Filosofia”, composta em 1933 por Noel Rosa, em parceria com André Filho. 

a) É verdadeiro tanto o que vemos com os olhos como aquilo que apreendemos pela intuição mental. 

b) Para sermos felizes, o essencial é o que se passa em nosso interior, pois é deste que nós somos 

donos. 

c) Para se explicar os fenômenos naturais, não se deve recorrer nunca à divindade, mas se deve 

deixá-la livre de todo encargo, em sua completa felicidade. 

d) As leis existem para os sábios, não para impedir que cometam injustiças, mas para impedir que 

as sofram. 

e) A natureza é a mesma para todos os seres, por isso ela não fez os seres humanos nobres ou 

ignóbeis, e, sim suas ações e intenções. 
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6. Sobre as escolas éticas do período helenístico, da antiguidade clássica da Filosofia Grega, associe a 

primeira com a segunda coluna e assinale e alternativa correta. 

I. epicurismo 

II. estoicismo 

III. ceticismo 

IV. ecletismo 

 

A. É uma moral hedonista. O fim supremo da vida é o prazer sensível; o critério único 

de moralidade é o sentimento. Os prazeres estéticos e intelectuais são como os 

mais altos prazeres. 

B. Visa sempre um fim último ético-ascético, sem qualquer metafísica, mesmo 

negativa. 

C. Se nada é verdadeiro, tudo vale unicamente. 

D. A paixão é sempre substancialmente má, pois é movimento irracional, morbo e 

vício da alma.  

  

a) I – A, II – B, III – C, IV – D 

b) I – A, II – B, III – D, IV – C 

c) I – A, II – D, III – C, IV – B 

d) I – A, II – D, III – B, IV – C 

e) I – D, II – A, III – B, IV – C 

 

 

7. A quem não basta pouco, nada basta. 

EPICURO. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1985.  

Remanescente do período helenístico, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude:   

a) Esperança, tida como confiança no porvir.     

b) Justiça, interpretada como retidão de caráter.     

c) Temperança, marcada pelo domínio da vontade.     

d) Coragem, definida como fortitude na dificuldade.     

e) Prudência, caracterizada pelo correto uso da razão.    
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8. Nas suas Meditações, o filósofo estoico Marco Aurélio escreveu: 

“Na vida de um homem, sua duração é um ponto, sua essência, um fluxo, seus sentidos, um turbilhão, 

todo o seu corpo, algo pronto a apodrecer, sua alma, inquietude, seu destino, obscuro, e sua fama, 

duvidosa. Em resumo, tudo o que é relativo ao corpo é como o fluxo de um rio, e, quanto á alma, sonhos 

e fluidos, a vida é uma luta, uma breve estadia numa terra estranha, e a reputação, esquecimento. O que 

pode, portanto, ter o poder de guiar nossos passos? Somente uma única coisa: a Filosofia. Ela consiste 

em abster-nos de contrariar e ofender o espírito divino que habita em nós, em transcender o prazer e a 

dor, não fazer nada sem propósito, evitar a falsidade e a dissimulação, não depender das ações dos 

outros, aceitar o que acontece, pois tudo provém de uma mesma fonte e, sobretudo, aguardar a morte 

com calma e resignação, pois ela nada mais é que a dissolução dos elementos pelos quais são 

formados todos os seres vivos. Se não há nada de terrível para esses elementos em sua contínua 

transformação, por que, então, temer as mudanças e a dissolução do todo?” 

 

Considere as seguintes afirmativas sobre esse texto: 

I. Marco Aurélio nos diz que a morte é um grande mal. 

II. Segundo Marco Aurélio, devemos buscar a fama, a riqueza e o prazer. 

III. Segundo Marco Aurélio, conseguindo fama, podemos transcender a finitude da vida humana. 

IV. Para Marco Aurélio, a filosofia é valiosa porque nos permite compreender que a morte é parte de 

um processo da natureza e assim evita que nos angustiemos por ela. 

V. Para Marco Aurélio, só a fé em Deus e em Cristo pode libertar o homem do temor da morte. 

VI. Para Marco Aurélio, o homem participa de uma realidade divina. 

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas I e V estão corretas.    

b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.    

c) Somente as afirmativas IV e VI estão corretas.    

d) Todas as afirmativas estão corretas.    

e) Somente a afirmativa IV está correta.    
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9. “Alexandre desembarca lá onde foi fundada a atual cidade de Alexandria. Pareceu-lhe que o lugar era 

muito bonito para fundar uma cidade e que ela iria prosperar. A vontade de colocar mãos à obra fez 

com que ele próprio traçasse o plano da cidade, o local da Ágora, dos santuários da deusa egípcia Ísis, 

dos deuses gregos e do muro externo.” 

Flávio Arriano. Anabasis Alexandri (séc. I d.C.). 

Desse trecho de Arriano, sobre a fundação de Alexandria, é possível depreender 

a) o significado do helenismo, caracterizado pela fusão da cultura grega com a egípcia e as do 

Oriente Médio. 

b) a incorporação do processo de urbanização egípcio, para efetivar o domínio de Alexandre na 

região. 

c) a implantação dos princípios fundamentais da democracia ateniense e do helenismo no Egito. 

d) a permanência da racionalidade urbana egípcia na organização de cidades no Império helênico. 

e) o impacto da arquitetura e da religião dos egípcios, na Grécia, após as conquistas de Alexandre. 

 

10. A economia verde contém os seguintes princípios para o consumo ético de produtos: a matéria-prima 

dos produtos deve ser proveniente de fontes limpas e não deve haver desperdício dos produtos. O 

Estado, entretanto, não impõe, até o presente momento, sanções àqueles cidadãos que não seguem 

esses princípios. 

Considere as seguintes afirmações: 

I. Esses princípios são juízos de fato. 

II. Esses princípios são, atualmente, uma questão de moralidade, mas não de legalidade. 

III. A ética epicurista, a exemplo da economia verde, propõe uma vida mais moderada. 

 

Está(ão) correta(s) 

a) apenas I. 

b) apenas I e II. 

c) apenas III. 

d) apenas II e III. 

e) I, II e III. 
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Gabarito 

 

1. C 
A principal característica do estoicismo que está presente neste trecho citado na questão é a aceitação 

do destino com resignação, com serenidade. 

 
2. C 

O ceticismo – corrente filosófica helenística – se caracteriza pela ideia de que não é possível obter 

certezas, sendo a verdade cambiante, definida por convenções. Para o filósofo cético é inútil buscar 

verdades universais. 

 

3. A 

Epicuro criou um sistema filosófico que procura a busca de prazeres moderados com o objetivo de se 

alcançar tranquilidade e segurança. Desejos exacer - bados causam perturbações, obstruindo o encontro 

da felicidade. Nesse sentido, Epicuro ficou conhecido como o filósofo do jardim. 

 

4. A 

Também chamado de ceticismo prático, o pirronismo baseia-se na ideia de que é impossível conhecer a 

realidade, que é sempre contingente e mutável. Assim, o que restaria ao homem seria renunciar a busca 

pela verdade, exatamente como se afirma na alternativa A. 

 

5. B 

De forma resumida, a doutrina de Epicuro é uma filosofia do prazer. Achar o caminho de maior felicidade 

e tranquilidade, evitando a dor, era a máxima epicurista. No entanto, não se trata da busca de qualquer 

prazer, que é evidente na canção de Noel Rosa quando exalta sua vida de sambista e nela encontrar 

indiferença para os que vivem em função do “dinheiro que não compra alegria”. Para Epicuro, a música 

era um dos prazeres no qual o ser humano ao encontrar, não devia jamais se separar. Epicuro não faz 

uma defesa do carpe diem ou da libertinagem irresponsável. O prazer em questão não é nunca trivial ou 

vulgar. Na carta a Meneceu, Epicuro afirma que “nem todo o prazer é digno de ser desejado”, da mesma 

forma que nem toda dor deve ser evitada incondicionalmente. A deturpação do conceito de prazer usado 

por Epicuro foi algo que ocorreu durante a sua vida, e ele teve, portanto, a oportunidade de 

rebater: “Quando dizemos então, que o prazer é a finalidade da nossa vida, não queremos referir-nos aos 

prazeres dos gozadores dissolutos, para os quais o alvo é o gozo em si. É isso que creem os ignorantes 

ou aqueles que não compreendem a nossa doutrina ou querem, maldosamente, não entender a sua 

verdade. Para nós, prazer significa: não ter dores no âmbito físico e não sentir falta de serenidade no 

âmbito da alma”. Em outras palavras, a ataraxia, a quietude, a ausência de dor, a serenidade e a 

imperturbabilidade da alma. 

 

6. D 

O epicurismo é muito conhecido como a filosofia da amizade.  Por considerar como um bem a procura 

por prazeres, o epicurismo é muitas vezes considerado como uma manifestação filosófica hedonista. O 

estoicismo se relaciona com o estado de apathea (apatia), considerado como um estado de indiferença 

em relação às emoções e paixões. O ceticismo se relaciona com uma moral que questiona a metafísica. 

Por fim, o ecletismo pode ser considerado como uma corrente de síntese filosófica. A expressão maior 

desse modelo de pensamento é “Se nada é verdadeiro, tudo vale unicamente”. 
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7. C 

O epicurismo, corrente filosófica criada por Epicuro na Grécia antiga, apresenta uma concepção moral 

hedonista, a partir da qual a finalidade das ações humanas seria a busca pelo prazer. No entanto, a busca 

pelo prazer humano, segundo a moral epicurista, deve se assentar no uso da razão, de modo que o 

indivíduo não seja escravizado pelo desejo, o que levaria a um estado de sofrimento permanente. Seria, 

portanto, uma postura temperante – ou seja, moderada – diante dos prazeres que tornaria possível ao 

indivíduo não sofrer por prazeres que não pode obter.   

 

8. C 

Marco Aurélio foi um imperador que reinou durante um período muito conturbado de guerras e pestes, 

mas durante sua vida conseguiu escrever a sua peculiar obra e: 

“Escreveu apenas para si mesmo – o título original dos doze livros, conhecido como Meditações (ou 

pensamentos), é O imperador Marco Aurélio para si mesmo. Isso deu à obra uma singularidade 

inovadora, não pertencendo a nenhum dos gêneros literários conhecidos pela filosofia, pois não assume 

a forma do tratado doutrinário, nem das confissões, nem do diário: o exame da consciência. Seu estilo é 

das sentenças e das fulgurações”. 
M. Chaui. Introdução à história da filosofia; As escolas helenísticas, vol. II. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

 

9. A 

O ponto de partida para a formação das filosofias helenistas foi um fator histórico muito concreto: o 

domínio de Alexandre Magno sobre a Grécia e todo Oriente, sepultando o regime das cidades-Estado e 

fundindo a cultura grega com as orientais. 
 

10. D 

Quanto à afirmação I, juízos de fato são juízos meramente descritivos, enquanto os juízos presentes no 

enunciado são normativos: prescrevem e não apenas descrevem ações. Quanto à afirmação II, o texto 

confirma o que ela diz quando indica que “O Estado, entretanto, não impõe, até o presente momento, 

sanções àqueles cidadãos que não seguem esses princípios.”. Por fim, a assertiva III, está inteiramente 

de acordo com a busca racional, ponderada e equilibrada pelo prazer que caracteriza o epicurismo. 
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Força de atrito  

Resumo 

 

Força de atrito 

 

A força de atrito é paralela ao plano – com sentido contrário ao deslizamento ou à tendência de 

deslizamento entre as partes.  

 

 

A expressão geral da força de atrito é  

 

 

 

onde μ é coeficiente de atrito (depende do material dos corpos em contato e do polimento das superfícies) e 

N é a reação normal.  
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Exercícios 

 

1. Um automóvel percorre uma pista circular horizontal e plana em um autódromo. Em um dado instante, 

as rodas travam (param de girar) completamente, e o carro passa a deslizar sob a ação da gravidade, 

da normal e da força de atrito dinâmica. Suponha que o raio da pista seja suficientemente grande para 

que o carro possa ser tratado como uma massa puntiforme. Pode-se afirmar corretamente que, 

imediatamente após o travamento das rodas, o vetor força de atrito sobre o carro tem 

a) a mesma direção e o mesmo sentido que o vetor velocidade do carro. 
b) direção perpendicular à trajetória circular do autódromo e aponta para o centro. 
c) direção perpendicular à trajetória circular do autódromo e normal à superfície da pista. 
d) a mesma direção e sentido contrário ao vetor velocidade do carro. 
 

2. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir 

o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando 

estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito 

cinético. 

 
As representações esquemáticas da força de atrito fat entre os pneus e a pista, em função da pressão 
p aplicada no pedal de freio, para carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são: 
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3. Sobre uma caixa de massa 120 kg, atua uma força horizontal constante F de intensidade 600 N. A caixa 

encontra-se sobre uma superfície horizontal em um local no qual a aceleração gravitacional é 10 m/s². 

Para que a aceleração da caixa seja constante, com módulo igual a 2 m/s² e tenha a mesma orientação 

da força F, o coeficiente de atrito cinético entre a superfície e a caixa deve ser de 

a) 0,1 
b) 0,2 
c) 0,3 
d) 0,4 
e) 0,5 
 

4. Na série Batman & Robin, produzida entre os anos 1966 e 1968, além da música de abertura que marcou 

época, havia uma cena muito comum: Batman e Robin escalando uma parede com uma corda. Para 

conseguirem andar subindo na vertical, eles não usavam apenas os braços puxando a corda, mas 

caminhavam pela parede contando também com o atrito estático. Suponha que Batman, escalando 

uma parede nessas condições, em linha reta e com velocidade constante, tenha 90 kg, mas o módulo 

da tração na corda que ele está segurando seja de 750 N e esteja direcionada (para fins de 

simplificação) totalmente na vertical. 

Qual o módulo da força de atrito estática entre seus pés e a parede? Considere a aceleração da 
gravidade como 10 m/s². 
a) 15 N 
b) 90 N 
c) 150 N 
d) 550 N 
e) 900 N 

 

5. O caminhar humano, de modo simplificado, acontece pela ação de três forças sobre o corpo: peso, 

normal e atrito com o solo. De modo simplificado, as forças peso e atrito sobre o corpo são, 

respectivamente, 

a) vertical para cima e horizontal com sentido contrário ao deslocamento. 
b) vertical para cima e horizontal com mesmo sentido do deslocamento. 
c) vertical para baixo e horizontal com mesmo sentido do deslocamento. 
d) vertical para baixo e horizontal com sentido contrário ao deslocamento. 
 

6. Em relação às forças de atrito entre um bloco e uma superfície sobre a qual o mesmo repousa, assinale 

a afirmação CORRETA: 

a) a força de atrito é diretamente proporcional à área da superfície de contato. 
b) o coeficiente de atrito estático não depende da natureza da superfície. 
c) a força de atrito máxima é diretamente proporcional ao módulo da força normal. 
d) a força de atrito máxima é inversamente proporcional ao módulo da força normal. 
e) uma vez que o bloco começa a deslizar, a força de atrito aumenta proporcionalmente à velocidade 

do bloco. 
 

7. Um professor do ensino médio deseja determinar o coeficiente de atrito cinético entre dois tênis e o 

chão dos corredores da escola, supostamente horizontais. Para tanto, ele mede inicialmente a massa 

dos dois tênis, A e B, encontrando um valor de 400 g e 500 g, respectivamente. Após, solicita que um 

aluno puxe horizontalmente os tênis com um dinamômetro, verificando a sua marcação quando o tênis 

está se movendo com uma velocidade constante, sendo que são registrados os valores de 2,8 N para 

o tênis A e 3,0 N para o tênis B. 
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Com base nessas informações e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s², é correto 
afirmar que: 
a) o coeficiente de atrito cinético determinado para o tênis A é um valor entre 0,4 e 0,6. 
b) mesmo sem ser realizada uma medida para o atrito estático, o valor do coeficiente desse atrito 

será menor do que o encontrado para o atrito cinético em cada caso. 
c) o tênis B possui maior coeficiente de atrito cinético do que o tênis A. 
d) foi determinado um valor de 0,6 para o coeficiente de atrito cinético para o tênis B. 
e) em nenhuma das medidas foi determinado um valor maior ou igual a 0,7. 
 

8. Uma força horizontal constante é aplicada num corpo de massa 3 kg que se encontra sobre uma mesa 

cuja superfície é formada por duas regiões: com e sem atrito. Considere que o corpo realiza um 

movimento retilíneo e uniforme na região com atrito cujo coeficiente de atrito dinâmico é igual a 0,2 e 

se dirige para a região sem atrito. A aceleração adquirida pelo corpo ao entrar na região sem atrito é 

igual a 

(Considere g = 10 m/s²) 
a) 2 m/s² 
b) 4 m/s² 
c) 6 m/s² 
d) 8 m/s² 
 

9. Uma caixa, inicialmente em repouso, sobre uma superfície horizontal e plana, é puxada por um operário 

que aplica uma força variando linearmente com o tempo. Sabendo-se que há atrito entre a caixa e a 

superfície, e que a rugosidade entre as áreas em contato é sempre a mesma, a força de atrito, no 

decorrer do tempo, está corretamente representada pelo gráfico 
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10. Sobre um paralelepípedo de granito de massa m = 900,0 kg, apoiado sobre um terreno plano e horizontal, 

é aplicada uma força paralela ao plano de F = 2900,0 N. Os coeficientes de atrito dinâmico e estático 

entre o bloco de granito e o terreno são 0,25 e 0,35, respectivamente. Considere a aceleração da 

gravidade local igual a 10,0 m/s². Estando inicialmente em repouso, a força de atrito que age no bloco 

é, em newtons: 

 

 
 

a) 2250 
b) 2900 
c) 3150 
d) 7550 
e) 9000 
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Gabarito 

 

1. D 

2. A 

 

3. C 
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4. C 
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8. A 

 

9. B 

 

10. B 
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Forças em trajetórias curvilíneas 

Resumo 

 

No Movimento Circular Uniforme (MCU), a aceleração em jogo é dado por  

 

e é chamada de aceleração centrípeta, onde v é o módulo da velocidade e R é o raio da curva executada. 

Essa aceleração é responsável por mudar a direção e o sentido da velocidade, porém não muda o seu 

módulo. A aceleração centrípeta aponta para o centro da trajetória circular.  

 

A força resultante no movimento circular uniforme é análoga ao caso unidimensional e é dada por  

 

onde m é a massa do corpo.  
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Exercícios 

 

1.  
 
 
 
 
 
 
 

A figura representa o instante em que um carro de massa M passa por uma lombada existente em 
uma estrada. Considerando o raio da lombada igual a R, o módulo da velocidade do carro igual a V, e 
a aceleração da gravidade local g, a força exercida pela pista sobre o carro, nesse ponto, pode ser 
calculada por 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Um livro de física de massa m está pendurado por um fio de comprimento L. Em seguida, segurando o 
fio com uma das mãos e movimentando-a, ele é colocado em movimento circular uniforme vertical, de 
forma que o livro descreve círculos sucessivos. 
A tensão no fio no ponto mais baixo da trajetória. 
a) é igual ao peso do livro. 
b) é igual à força centrípeta. 
c) é menor que o peso do livro. 
d) é maior que a força centrípeta. 
 

3. Suponha que, em uma prova olímpica de ciclismo BMX, presente nos Jogos Olímpicos desde a 
Olimpíada de Pequim 2008, um atleta percorre um trecho de pista de corrida cujo corte lateral é 
mostrado na figura a seguir. 
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A partir desse corte, percebe-se que o atleta viaja por segmentos de pistas retos e por semicírculos 
onde RD < RB < RE. Se o atleta pedala e utiliza freios de forma a ter velocidade constante no trecho 
mostrado, o ponto de maior intensidade da reação normal da pista sobre a bicicleta é 
a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
e) E 
 

4. Um automóvel de massa 800 kg, dirigido por um motorista de massa igual a 60 kg, passa pela parte 
mais baixa de uma depressão de raio = 20 m com velocidade escalar de 72 km/h. Nesse momento, a 
intensidade da força de reação que a pista aplica no veículo é: (Adote g = 10 m/s²). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 231512 N 
b) 215360 N 
c) 1800 N 
d) 25800 N 
e) 24000 N 
 

5. Considere a figura a seguir, na qual é mostrado um piloto acrobata fazendo sua moto girar por dentro 
de um “globo da morte”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao realizar o movimento de loop dentro do globo da morte (ou seja, percorrendo a trajetória ABCD 
mostrada acima), o piloto precisa manter uma velocidade mínima de sua moto para que a mesma não 
caia ao passar pelo ponto mais alto do globo (ponto “A”). 
Nestas condições, a velocidade mínima “v” da moto, de forma que a mesma não caia ao passar pelo 
ponto “A”, dado que o globo da morte tem raio R de 3,60 m, é 
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Considere a aceleração da gravidade com o valor g = 10 m/s². 
a) 6 km/h 
b) 12 km/h 
c) 21,6 km/h 
d) 15 km/h 
e) 18 km/h 

 

6. Considere, na figura abaixo, a representação de um automóvel, com velocidade de módulo constante, 
fazendo uma curva circular em uma pista horizontal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que 
aparecem. 
A força resultante sobre o automóvel é ____________ e, portanto, o trabalho por ela realizado é 
____________. 
 
a) nula – nulo. 
b) perpendicular ao vetor velocidade – nulo. 
c) paralela ao vetor velocidade – nulo. 
d) perpendicular ao vetor velocidade – positivo. 
e) paralela ao vetor velocidade – positivo. 

 

7. Em um filme de ficção científica, uma nave espacial possui um sistema de cabines girantes que permite 
ao astronauta dentro de uma cabine ter percepção de uma aceleração similar à gravidade terrestre. 
Uma representação esquemática desse sistema de gravidade artificial é mostrada na figura a seguir. 
Se, no espaço vazio, o sistema de cabines gira com uma velocidade angular ω e o astronauta dentro 
de uma delas tem massa m, determine o valor da força normal exercida sobre o astronauta quando a 
distância do eixo de rotação vale R. Considere que R é muito maior que a altura do astronauta e que 
existe atrito entre o solo e seus pés. 
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8. Algumas empresas privadas têm demonstrado interesse em desenvolver veículos espaciais com o 
objetivo de promover o turismo espacial. Nesse caso, um foguete ou avião impulsiona o veículo, de 
modo que ele entra em órbita ao redor da Terra. Admitindo-se que o movimento orbital é um movimento 
circular uniforme em um referencial fixo na Terra, é correto afirmar que 
a) o peso da cada passageiro é nulo, quando esse passageiro está em órbita. 
b) uma força centrífuga atua sobre cada passageiro, formando um par ação-reação com a força 

gravitacional. 
c) o peso de cada passageiro atua como força centrípeta do movimento, por isso, os passageiros são 

acelerados em direção ao centro da Terra. 
d) o módulo da velocidade angular dos passageiros, medido em relação a um referencial fixo na Terra, 

depende do quadrado do módulo da velocidade tangencial deles. 
e) a aceleração de cada passageiro é nula. 

 

9. Um avião de acrobacias descreve a seguinte trajetória descrita na figura abaixo: 
 

 
 

Ao passar pelo ponto mais baixo da trajetória a força exercida pelo banco da aeronave sobre o piloto 
que a comanda é: 
a) igual ao peso do piloto. 
b) maior que o peso do piloto. 
c) menor que o peso do piloto. 
d) nula. 
e) duas vezes maior do que o peso do piloto. 
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10. Num trecho retilíneo de uma pista de automobilismo há uma lombada cujo raio de curvatura é de 50 m. 
Um carro passa pelo ponto mais alto da elevação com velocidade v, de forma que a interação entre o 
veículo e o solo (peso aparente) é mg/5 neste ponto. Adote g = 10 m/s². 
Nestas condições, em m/s, o valor de v é 
a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 
e) 50 
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Gabarito 

 

1. B 

 

 

2. D 

3. B 
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4. D 
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Geopolítica mundial 

 

Resumo 

 

Pode-se definir “Geopolítica” como o conjunto de ações práticas realizadas no âmbito do poder, 

realizado pelos Estados Nacionais no sentido de gerenciar e controlar suas fronteiras e seu território, muitas 

vezes envolvendo projetos de expansões territoriais ou comerciais. No entanto, essas relações acabam 

transcendendo a própria noção de Estado e chegando às organizações supranacionais, por exemplo, a OTAN 

(Organização do Tratado do Atlântico Norte). 

Erroneamente, o conceito de “geopolítica” é confundido com o conceito de “geografia política”, porém, 

esses são ramos diferentes do âmbito do conhecimento. A “geografia política” preocupa-se com as relações 

espaciais relacionadas ao poder do Estado. Quanto à “geopolítica”, essa refere-se às relações internacionais. 

Mas é importante ressaltar que os conceitos se interseccionam. 

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo vem passando por importantes mudanças 

geopolíticas e econômicas, as quais incluem, na prática, alterações nas fronteiras e nas relações entre os 

países. Por exemplo, a Guerra Fria e o que significa mundo bipolar (Velha Ordem Mundial) e multipolar (Nova 

Ordem Mundial). Constatamos que, nos dias de hoje, devido à globalização e à queda da ordem bipolar, os 

laços e as relações entre os países se multiplicaram, tornando-se mais complexos. 

Entre inúmeras situações, podem-se destacar algumas questões referentes à Geopolítica mundial: 

• Formação de grupos e blocos econômicos (G20, União Europeia, Mercosul); 

• Questões demográficas relacionadas ao fluxo de pessoas no espaço (imigrantes e refugiados); 

• Questões culturais relacionadas ao uso/desaparecimento de línguas e ao aculturamento; 

• Recrudescimento de ameaças terroristas; 

• Risco do perigo nuclear (Irã, Coreia do Norte, entre outros); 

• Acesso à água potável e saneamento básico (Turquia, Síria, Israel, Ásia, África, Brasil, entre outros); 

• Zonas de pesca; 

• Recursos agrícolas e usinas de biocombustíveis, principalmente no Brasil; 

• Acesso aos recursos da Antártida, África e Oriente Médio; 

• Uso e locais propícios às energias alternativas; 

• Riscos fronteiriços; 

• Conflitos regionais causados por problemas internos, como regionalismo, autonomia, 
nacionalismo e separatismo (separatismos no Cáucaso e nos Bálcãs, conflitos étnicos na África 
Subsaariana). 
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As principais causas dos conflitos da atualidade   

Recursos naturais 

Uma das principais causas de conflitos entre países é a disputa por algum tipo de recurso natural. 

Alguns exemplos mais recentes são os conflitos pelo domínio de reservas de água, recurso cada vez mais 

escasso devido à poluição e contaminação de mananciais, e por reservas petrolíferas, pois o petróleo possui 

grande importância econômica, famoso ouro negro. Pode-se citar como exemplo os conflitos na região do 

Oriente Médio, onde o pano de fundo é a disputa por água e petróleo. 

 

 Território 

A disputa por território também configura-se como razão da ocorrência de conflitos geopolíticos. Isso 

ocorre devido ao fato de que o domínio de um território pode significar, consequentemente, o domínio de 

grandes contingentes populacionais, recursos, entre outros. Destacam-se os inúmeros conflitos que 

apresentam como causa a questão territorial, o que ocorre, por exemplo, em Serra Leoa, Somália e Etiópia. 

Esses países tiveram suas fronteiras definidas de acordo com interesses externos, sem considerar a 

heterogeneidade étnica e cultural das populações locais. 

 

 

Movimentos separatistas 

Em busca de liberdade política, econômica e/ou social, emergem, também, movimentos separatistas, 

que visam à constituição de um novo Estado-Nação formado por uma minoria dissidente. Destaca-se o 

exemplo do povo curdo, na região do Oriente Médio, o qual busca a criação do Curdistão. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/extensivo-enem-geopolitica-mundial/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=geopolitica
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Exercícios 

 

1. “Rússia e China se opuseram a intervenções militares na Síria ao longo dos 17 meses de um conflito 

sangrento entre rebeldes e as tropas leais ao presidente sírio, Bashar al-Assad. Os dois países vetaram 

três resoluções defendidas por Estados árabes e potências ocidentais no Conselho de Segurança da 

ONU, que aumentariam a pressão sobre Damasco para encerrar a violência.” 

Disponível em: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2012/08/21. Acesso em 05 set. 2012. 

 

Sobre os conflitos recentes do Oriente Médio, é possível afirmar que: 

a) Tais conflitos resultam do acomodamento de tensões geopolíticas que deram origem ao mundo 

bipolar, representado pelo socialismo e pelo capitalismo, liberados pela União Soviética e pelos 

Estados Unidos, respectivamente. 

b) As manifestações que têm, sucessivamente, ocorrido no mundo árabe podem ser explicadas 

notadamente como conflitos de ordem econômica, haja vista a dimensão que o petróleo possui 

para a economia daqueles países. 

c) O movimento conhecido como primavera árabe tem derrubado muitos governos no Oriente Médio, 

mas não tem implicado mudanças na organização política desses países. 

d) Após o término da Guerra Fria, conflitos internos, isto é, que ocorrem dentro de cada Estado-Nação, 

passaram a ter efeitos regionais, motivo pelo qual Rússia e China vetaram as resoluções da ONU, 

que envolviam potências ocidentais. 

e) Os interesses e as estratégias geopolíticas globais de potências ocidentais e orientais dependem 

do equilíbrio regional que se estabelece no Oriente Médio. 

 

 

2. “O Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta quarta-feira [3 de agosto] uma resolução condenando 

o presidente Bashar al-Assad pela violenta repressão às manifestações pró-democracia no país.”  

Disponível em: http://noticias.uol.com.br/bbc/2011/08/03/em-meio-a-mais-violênciaconselho-da-onu-aprovaresolução-
contra-síria.jhtm 

 
Sobre a crise da Síria, iniciada em marco de 2011, e suas repercussões, é possível afirmar que:  

a) O Brasil não integra o Conselho de Segurança da ONU e, portanto, não assinou a resolução citada 

na reportagem.  

b) Assim como ocorreu no Egito, as manifestações na Síria contam com o apoio de parcela 

importante das forças armadas.  

c) As manifestações pró-democracia contam com o apoio do partido nacionalista Baath, único 

movimento oposicionista legalizado na Síria.  

d) As manifestações visam por um fim ao regime da família Assad, no poder desde 1971.  

e) A Liga Árabe classifica as manifestações da Síria como atos de vandalismo e condena qualquer 

forma de ingerência internacional na crise enfrentada pelo país. 

 

 

 

http://noticias.uol.com.br/bbc/2011/08/03/em-meio-a-mais-violênciaconselho-da-onu-aprovaresolução-contra-síria.jhtm
http://noticias.uol.com.br/bbc/2011/08/03/em-meio-a-mais-violênciaconselho-da-onu-aprovaresolução-contra-síria.jhtm
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3. A formação dos Estados foi certamente distinta na Europa, na América Latina, na África e na Ásia. Os 

Estados atuais, em especial na América Latina — onde as instituições das populações locais existentes 

à época da conquista ou foram eliminadas, como no caso do México e do Peru, ou eram frágeis, como 

no caso do Brasil —, são o resultado, em geral, da evolução do transplante de instituições europeias 

feito pelas metrópoles para suas colônias. Na África, as colônias tiveram fronteiras arbitrariamente 

traçadas, separando etnias, idiomas e tradições, que, mais tarde, sobreviveram ao processo de 

descolonização, dando razão para conflitos que, muitas vezes, tem sua verdadeira origem em disputas 

pela exploração de recursos naturais. Na Ásia, a colonização europeia se fez de forma mais indireta e 

encontrou sistemas políticos e administrativos mais sofisticados, aos quais se superpôs. Hoje, aquelas 

formas anteriores de organização, ou pelo menos seu espírito, sobrevivem nas organizações políticas 

do Estado asiático. 

GUIMARÃES, S. P. Nação, nacionalismo, Estado. Estudos Avançados. São Paulo: Edusp, v. 22, no 62, jan.- abr. 2008 

(adaptado). 

  

Relacionando as informações ao contexto histórico e geográfico por elas evocado, assinale a opção 

correta acerca do processo de formação socioeconômica dos continentes mencionados no texto. 

a) Devido à falta de recursos naturais a serem explorados no Brasil, conflitos étnicos e culturais como 

os ocorridos na África estiveram ausentes no período da independência e formação do Estado 

brasileiro. 

b) A maior distinção entre os processos histórico-formativos dos continentes citados é a que se 

estabelece entre colonizador e colonizado, ou seja, entre a Europa e os demais. 

c) À época das conquistas, a América Latina, a África e a Ásia tinham sistemas políticos e 

administrativos muito mais sofisticados que aqueles que lhes foram impostos pelo colonizador. 

d) Comparadas ao México e ao Peru, as instituições brasileiras, por terem sido eliminadas à época 

da conquista, sofreram mais influência dos modelos institucionais europeus. 

e) O modelo histórico da formação do Estado asiático equipara-se ao brasileiro, pois em ambos se 

manteve o espírito das formas de organização anteriores à conquista. 

 
 

4. O presidente da Colômbia anunciou, em 25.05.2018, que o país ingressará em um bloco de cooperação 

militar. O país, que não possui vínculo histórico ou geográfico com o bloco, será o primeiro da América 

Latina a tornar-se membro. Esse bloco consiste em um sistema de defesa coletiva, em que os 

participantes estão de acordo em defender qualquer um de seus integrantes que seja atacado por 

forças externas ao seu país. Liderado por Washington, o bloco recebe vultosos recursos para cuidar 

dos objetivos militares dos Estados Unidos. 

(www.operamundi.com.br. Adaptado.) 

 
De acordo com o excerto, a Colômbia, na condição de país parceiro, passou a integrar 

a) o Grupo dos Oito. 

b) o Pacto de Varsóvia. 

c) o Tratado de Não-Proliferação Nuclear. 

d) a Comunidade dos Estados Independentes. 

e) a Organização do Tratado do Atlântico Norte. 

http://www.operamundi.com.br/
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5. “Se há apenas cinco ou dez anos dissessem a alguém em Cuba que um presidente norte-americano 

visitaria a Ilha, a resposta seria um sorriso irônico; mas se fosse mencionada a possibilidade de ver os 

Rolling Stones tocando em Havana, a reação teria sido uma gargalhada – ou um grito, se a pessoa 

assim informada tivesse seus 60 ou 70 anos de vida. Porque aqueles que fomos jovens em Cuba na 

década de 1960 dificilmente esqueceremos as críticas políticas quando confessávamos ouvir os 

Beatles ou os Stones. Quem poderia ter previsto? Definitivamente, os tempos estão mudando.” 

LEONARDO PADURA. Adaptado de Folha de S. Paulo, 12/03/2016. 

  

As considerações do escritor sobre a sociedade cubana indicam que, na década de 1960 e no momento 

atual, as diferenças entre as condições de vida são contextualizadas, respectivamente, pelos seguintes 

aspectos das relações internacionais: 

a) expansão mundial de regimes totalitários – supremacia das concepções neoliberais 

b) crescimento da influência global soviética – afirmação da hegemonia norte-americana 

c) bipolaridade entre capitalismo e socialismo – multipolaridade da ordem econômica 

d) política externa independente na América Latina – integração das nações subdesenvolvidas 

e) unipolaridade capitalista na Guerra Fria – importância da ONU nas relações internacionais 

 

 

6. “O primeiro-ministro britânico David Cameron anunciou que o plebiscito que decidirá a permanência do 

Reino Unido na União Europeia ocorrerá no dia 23 de junho de 2016. Cameron liberou seus ministros 

para defenderem tanto a continuação quanto a saída dos britânicos.” 

Adaptado de bbc.com, 20/02/2016. 

  

A consulta popular mencionada configura uma escolha difícil para os cidadãos do Reino Unido em 

virtude da variedade e complexidade dos argumentos favoráveis e contrários em disputa. Um 

argumento decisivo para que uma parcela dos britânicos aprove a saída do Reino Unido do bloco 

europeu remete à retomada da plena autonomia nacional no seguinte campo: 

a) sistema militar 

b) ação diplomática 

c) gestão monetária 

d) controle migratório 

e) desenvolvimento social 

 

7. Observe a imagem abaixo, do episódio ocorrido nos E.U.A., no dia 11 de setembro de 2001. 

 

 
blogs.estadao.com.br 
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 “A queda das torres do World Trade Center foi certamente a mais abrangente experiência de catástrofe 

que se tem na História, inclusive por ter sido acompanhada em cada aparelho de televisão, nos dois 

hemisférios do planeta. Nunca houve algo assim. E sendo imagens tão dramáticas, não surpreende que 

ainda causem forte impressão e tenham se convertido em ícones. Agora, elas representam uma 

guinada histórica?” 
ERIC HOBSBAWM (10/09/2011). www.estadao.com.br 

 

A guinada histórica colocada em questão pelo historiador Eric Hobsbawm associa-se à seguinte 

repercussão internacional da queda das torres do World Trade Center: 

a) concentração de atentados terroristas na Ásia Meridional 

b) crescimento do movimento migratório de grupos islâmicos 

c) intensificação da presença militar norte-americana no Oriente Médio 

d) ampliação da competição econômica entre a União Europeia e os países árabes 

e) intensificação do controle aéreo, restringindo a quantidade de voos pelo mundo 

 

 

8. Nunca na história da humanidade houve tão grande concentração de poder nuns poucos lugares nem 

tamanha separação e diferença no interior da comunidade humana. Formou-se um mundo quase 

totalmente integrado — um sistema mundo — evidentemente controlado a partir de alguns centros de 

poderes econômicos e políticos.   

(Olivier Dollfus, 1994. Adaptado.) 

 
Neste sistema mundo contemporâneo pode-se identificar que 

a) As maiores potências nucleares do século XXI são: Estados Unidos, França, Canadá, Japão, 

Alemanha, Índia e Paquistão. 

b) O Ocidente não tem medo da proliferação de armas nucleares principalmente em regimes hostis 

aos Estados Unidos.  

c) O Irã, a Síria e o Mianmar formam um grupo de países que abriram mão de seus projetos voltados 

à proliferação da tecnologia de armas nucleares. 

d) A Coreia do Norte tem grande dependência da China, por ser esta a maior exportadora de alimentos 

e energia aos norte-coreanos.  

e) A paz entre os palestinos e Israel depende apenas de acordos com os EUA. 

 

 

9. “Os efeitos abomináveis das armas nucleares já foram sentidos pelos japoneses há mais de 50 anos 

(1945). Vários países têm, isoladamente, capacidade nuclear para comprometer a vida na Terra. Montar 

o seu sistema de defesa é um direito de todas as nações, mas um ato irresponsável ou um descuido 

pode desestruturar, pelo medo ou uso, a vida civilizada em vastas regiões. A não-proliferação de armas 

nucleares é importante. No 1º domingo de junho de 98, Índia e Paquistão rejeitaram a condenação da 

ONU, decorrente da explosão de bombas atômicas pelos dois países, a título de teste nuclear e 

comemoradas com festa, especialmente no Paquistão. O governo paquistanês (país que possui 

maioria da população muçulmana) considerou que a condenação não levou em conta o motivo da 
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disputa: o território de CAXEMIRA, pelo qual já travaram 3 guerras desde sua independência (em 1947, 

do Império Britânico, que tinha o Subcontinente Indiano como colônia). Dois terços da região, de maioria 

muçulmana, pertencem à Índia e 1/3 ao Paquistão”. 

 
Sobre o tempo e os argumentos podemos dizer que: 

a) a bomba atômica não existia no mundo antes de o Paquistão existir como país. 

b) a força não tem sido usada para tentar resolver os problemas entre Paquistão e Índia. 

c) Caxemira tornou-se um país independente em 1947. 

d) os governos da Índia e Paquistão encontram-se numa perigosa escalada de solução de problemas 

pela força. 

e) diferentemente do século anterior, no início do século XX, o Império Britânico não tinha expressão 

mundial. 

 

10.  

 
Adaptado de militaryphotos.net 

 

O gasto militar é um dos indicadores do poder dos países no cenário internacional em um dado 

contexto histórico. Com base na análise dos dois gráficos, pode-se projetar a seguinte alteração na 

atual ordem geopolítica mundial: 

a) eliminação de conflitos atômicos 

b) declínio da supremacia europeia 

c) superação da unipolaridade bélica 

d) padronização de tecnologias de defesa 

e) reafirmação da unipolaridade americana 
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Questão contexto 

 

O estudo geopolítico visa compreender as relações existentes entre os países e suas razões. Nesse sentido, 

é possível observar diferentes relações entre os Estados. Em entrevista, no mês de janeiro de 2017, o 

presidente americano, Donald Trump, comentou que pretende aumentar em 20% as taxas de importação de 

produtos mexicanos e que irá usar esse dinheiro para construir um muro na fronteira entre os dois países. Na 

mesma semana, o presidente assinou uma ordem executiva para criar o muro na fronteira sul dos Estados 

Unidos – uma de suas principais promessas de campanha. Comente as relações entre Estados Unidos e 

México sob a ótica da geopolítica internacional. 
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Gabarito 

 

1. E 

A questão evidencia que há estratégias geopolíticas sobre as “relações de poder” que se estabelecem 

nesses países. Para conseguir manter a interação entre os países e estabelecer relações econômicas, é 

importante que a região conflituosa mantenha o equilíbrio. 

 

2. D 

As manifestações visam a pôr um fim nas ditaduras em diversas regiões do mundo árabe. 

 

3. B 

O texto apresenta como ocorreu o processo de colonização nos continentes americano, africano e 

asiático. Apesar de terem suas peculiaridades, todos eles sofreram com a exploração europeia. 

 

4. E 

Em 2018, a Colômbia passou a integrar a OTAN como parceiro global, sendo o único da América Latina 

nessa condição. 

 

5. C  

O primeiro, marcado pela Velha Ordem Mundial, apresentava um mundo bipolar entre Estados Unidos e 

URSS, que defendiam sistemas distintos. Já o segundo momento é caracterizado pela Nova Ordem 

Mundial, marcada pelo processo de globalização e pela multipolaridade econômica. 

 

6. D  

Com a permanência do Reino Unido no bloco da União Europeia, esse teria que se submeter a receber 

uma cota de imigrantes. 

 

7. C  

Os atentados de 11 de setembro serviram como argumento para a intensificação da presença militar 

norte-americana no Oriente Médio. 

 

8. D  

Desde a divisão da Coreia (1953), a parte norte ficou sob a influência política, militar e econômica 

soviética. Diante do fim da URSS e após ter passado por crise energética e problemas alimentares 

profundos, a vizinha China passou a auxiliar diretamente o governo norte-coreano. Cabe ressaltar o papel 

chinês — de mediador e principal interlocutor — nas crescentes tensões nucleares entre norte-coreanos 

e os Estados Unidos. 

 

9. D 

O Paquistão possui armas nucleares devido aos conflitos com a Índia pela região da Caxemira. 

 

10. C 

O primeiro gráfico indica o acentuado investimento no setor bélico realizado pela China, enquanto o 

segundo gráfico revela que esse é o país com o segundo maior gasto militar. A correlação entre poderio 
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econômico e bélico permite projetar que, no futuro, a China pode vir a ameaçar a atual hegemonia norte-

americana. 

 

 

Questão contexto 

 

As relações entre os dois países vêm sofrendo turbulências desde que o presidente Donald Trump 

chegou à Casa Branca. Inúmeras vezes, o presidente americano tem apontado para a necessidade de 

rever os acordos econômicos realizados com o México, entre esses, o Nafta (Tratado Norte-Americano 

de Livre Comércio). Outro ponto que pode ser comentado é a finalização da construção do muro entre 

os dois países, iniciada no governo de Bill Clinton. As mudanças nessas relações ocorrem devido a uma 

visão geopolítica sobre a influência negativa do México na economia e sociedade americana. 
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Tensões geopolíticas atuais 

Resumo 

 

Tensões geopolíticas atuais 

Durante a Guerra Fria, a maioria dos conflitos na área de geopolítica seguia a lógica da bipolaridade, ou 

seja, geralmente envolvia os EUA (Estados Unidos da América) ou a URSS (União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas). Após a queda do Muro de Berlim e o colapso da URSS, a humanidade presenciou uma mudança 

nas dinâmicas da geopolítica mundial. Com a Nova Ordem Mundial e a multipolaridade, as tensões 

geopolíticas passaram a envolver diversos Estados-Nações, como Rússia, China, Irã, Israel e os Estados 

Unidos. 

No ano de 2001, acontece o atentado terrorista dentro do território norte-americano, ataque realizado 

por uma organização terrorista chamada Al-Qaeda. Esse atentado irá marcar significativamente nossos 

estudos na área de geopolítica. Inicia-se, então, a Doutrina Bush (nome do presidente dos Estados unidos na 

época, George W. Bush). Essa doutrina pregava guerras preventivas contra países que possivelmente 

possuíam células terroristas, com o argumento de que o inimigo, agora, era invisível. 

Após a adoção dessa doutrina, as tensões entre radicais islâmicos e o Ocidente ficou cada vez maior 

e os atentados terroristas se intensificaram, atingindo outros países. Em 11 de março de 2003, ocorre um 

atentado aos trens em Madri; em 2005, uma tentativa de atentado em Londres. Os atentados justificam ainda 

mais a intervenção americana no Oriente Médio, uma região que possui uma grande diversidade étnica, 

religiosa e uma grande quantidade de petróleo. Portanto, pode-se identificar uma relação importante nessa 

dinâmica, a relação entre petróleo e Guerra ao Terror. É evidente o interesse norte-americano no petróleo do 

Oriente Médio. 

 

Conflitos no Oriente Médio 

Para compreender os conflitos nessa região, iremos analisar os diferentes fatores internos: a 

fragmentação territorial do Oriente Médio (existe um conflito constante por maiores territórios por parte dos 

países na região); nações sem Estado, por exemplo, os curdos. A presença de grande quantidade de petróleo, 

o “ouro negro”, faz despertar o interesse de países, como os Estados Unidos. A guerra Irã contra Iraque é um 

exemplo claro. Portanto, há a influência externa nos conflitos do Oriente Médio. 

 

Questão nuclear 

A energia nuclear cresceu nos últimos anos como uma alternativa para a dependência mundial pelo 

petróleo como fonte de energia. Para um país gerar energia nuclear é necessário pesquisa na área, e as 

pesquisas possibilitam o desenvolvimento de outras áreas, por exemplo, na área médica. A energia nuclear 

começa a se tornar relevante para os estudos de geopolítica quando a mesma pode ser utilizada para produzir 

uma arma, ou seja, uma bomba nuclear. 

Quando um país possui uma arma nuclear, sua posição no cenário da geopolítica mundial é alterada, 

pois, por se tratar de uma arma de destruição em massa, o país pode utilizá-la para impor suas necessidades 

a outros países. 

Um exemplo dessas tensões é referente ao Irã. Em 2005, o país reativou seu programa nuclear, gerando 

uma grande polêmica no cenário mundial, pois os Estados Unidos declaram-se contra esse projeto. Outra 

tensão decorrente do uso de armas nucleares é a tensão entre Índia e Paquistão, pois ambos os países 

disputam uma região chamada Caxemira. 
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Tensões na Península Coreana  

A divisão na Península Coreana teve início durante a Guerra Fria. Em 1950, iniciou-se a Guerra das 

Coreias (1950-1953), quando as tropas norte-coreanas atacaram o sul de surpresa, invadindo e ocupando a 

capital Seul. Os sul-coreanos responderam ao ataque com tropas enviadas pelo general Douglas McArthur, 

batalha na qual conseguiram a vitória e a desocupação da capital. Com a ofensiva sul-coreana, a China interviu 

no combate, ajudando diretamente a Coreia do Norte. Em 27 de julho de 1953, foi assinado um armistício na 

cidade de Panmunjom, divisa entre os dois países, em que foi acordado o cessar-fogo e o fim de uma guerra 

que deixou muitos mortos e nenhum vencedor. Dessa forma, ficou estabelecida a divisão das Coreias nos 

limites do paralelo 38º. 

Figura 1. Localização do paralelo 38º 

No final dos anos 90, Kim Jong-il, que sucedeu o pai, compromete-se a desmantelar seu programa 

nuclear, mas a promessa não dura muito tempo e um míssil balístico de longo alcance é testado. Depois do 

atentado de 11 de setembro, em 2002, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, inclui o país 

no que classificou de “Eixo do Mal”, junto ao Iraque e Irã. A partir desse momento, a Coreia do Norte avança 

com seu projeto de desenvolver um míssil balístico capaz de transportar uma ogiva nuclear cada vez mais 

distante. 

   

Questão da Crimeia 

A Crimeia é uma região ao sul da Ucrânia, que faz fronteira com a Rússia. A tensão na região da Crimeia 

existe desde a queda da URSS. A população dessa região, em sua ampla maioria, utiliza o idioma russo e 

mantém-se mais vinculada a Moscou do que propriamente a Kiev (capital da Ucrânia). A região tornou-se 

palco de uma intensa instabilidade política. 

 
Figura 1. Região da Crimeia 

Os problemas internos da Ucrânia intensificaram-se quando o então presidente Viktor Yanukovich 

refugou de um acordo que se comprometeu a realizar com a União Europeia, o que ampliaria as relações do 
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país com o bloco. Essa decisão foi diretamente influenciada pela Rússia, que não via com bons olhos esse 

acordo, uma vez que a Ucrânia é um dos seus principais parceiros comerciais no continente europeu. 

Liderados pela oposição, iniciou-se uma onda de protestos pelo país. Diante disso, alguns meses 

sucederam-se com o agravamento das tensões, em que prédios públicos foram ocupados, as ruas 

incendiadas e a repressão aos manifestantes intensificada. 

Após a revogação de uma lei que reconhecia o russo como língua oficial na região da Crimeia, o clima 

ficou ainda mais tenso. Com isso, grupos militares pró-Rússia assumiram o controle político da região. O 

presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou tropas para a Ucrânia. Com isso, os países da União Europeia, 

além dos Estados Unidos, anunciaram o descontentamento com a decisão, iniciando uma política de 

articulação de um provável bloqueio econômico e/ou comercial à Rússia. 

Essa península possui importância econômica e estratégica, configurando-se como uma importante 

via de ligação entre o Mar Negro e o Mar de Azov, servindo também de entreposto comercial para a Europa, 

além de ser uma grande produtora de grãos e alimentos industrializados. 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/geografia/extensivo-enem-tensoes-geopoliticas-atuais-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=geografia&utm_term=geopolitica
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Exercícios 

 

1. Leia o texto a seguir. 
Os dois aviões de passageiros que terroristas islâmicos lançaram, há cinco anos, contra as torres 

gêmeas do World Trade Center se tornaram um marco na história contemporânea. Lidos em conjunto 

com a extinção do bloco socialista na esfera da União Soviética, no início dos anos 1990, os atentados 

da Al Qaeda em Nova York demarcam um “antes” e um “depois”. 
FOLHA DE S. PAULO, São Paulo, 11 set. 2006, p. A2. 

 O depois, de acordo com o texto, caracteriza-se 

a) pela ação dos Estados Unidos em combater o terrorismo mundial mediante acordos bilaterais 

intermediados pela ONU. 

b) pela disseminação mundial da ação de grupos terroristas ligada às questões políticas e/ou 

religiosas. 

c) pela emergência de governos populistas, na América Latina, dificultando as ações antiterroristas 

do governo estadunidense. 

d) pelo estímulo à implantação de barreiras alfandegárias, para proteger os interesses nacionais. 

e) pelo surgimento das estruturas protecionistas do Estado de bem-estar social, visando melhorar a 

qualidade de vida da população. 

  

 

2. O governo sueco reconheceu o Estado da Palestina nesta quinta-feira, 30, por decreto. A Suécia se torna 

assim o primeiro país ocidental da União Europeia (UE) a tomar esta decisão. […] No início de outubro, 

o primeiro-ministro Stefan Löfven anunciou que a Suécia reconheceria o Estado da Palestina, o que 

provocou muitas críticas de Israel e dos Estados Unidos. 
Adaptado de: Carta Capital, 30 out. 2014. Suécia reconhece o Estado da Palestina. Disponível em: <www.cartacapital.com.br>. 

Acesso em: 09 mar. 2015. 

O motivo das críticas de Israel e dos Estados Unidos mediante o reconhecimento do Estado da 

Palestina deve-se: 

a) ao fato de os palestinos estarem entre os envolvidos nos atentatos de 11 de setembro de 2001. 

b) às históricas disputas territoriais entre israelenses e palestinos e o constante apoio dado pelos 

EUA aos primeiros. 

c) ao argumento de que a Suécia estaria indo contra a regulamentação da ONU, que dá proibição 

irrestrita à existência dos territórios palestinos sob um governo formal. 

d) à ameaça que a legitimidade da Palestina representa ao comércio de petróleo, elemento 

abundante na região em questão. 

e) à questão política que reconhecer um Estado terrorista poderia representar na geopolítica 

mundial.  

 

 

 

 

http://www.cartacapital.com.br/
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3. “Depois de enfrentar problemas financeiros, que repercutiram na situação política interna, as 

monarquias do Golfo Pérsico se beneficiam de um fluxo extraordinário de divisas, graças ao alto preço 

do petróleo. (...) em todos esses países, há dois denominadores comuns: Estados ineficientes e 

perdulários e desemprego alto. O desemprego atinge a geração jovem, do chamado ‘baby boom’ da alta 

do petróleo dos anos 70. Os desempregados se escoram no generoso sistema de proteção social, outro 

traço comum dessas monarquias, que têm como tradição, calcada nos petrodólares, garantir o conforto 

dos cidadãos do nascimento à morte. (...) Essas regalias, que sempre amorteceram qualquer 

descontentamento político, tiveram que ser revistas nos últimos anos, por causa do alto custo da 

Guerra do Golfo, bancado sobretudo pela Arábia Saudita...” 

O texto permite estabelecer uma relação de causa e efeito entre 

a) miséria e dívida externa. 

b) austeridade e petrodólares. 

c) preço do petróleo e estabilidade política. 

d) gastos excessivos e baixo preço do petróleo. 

e) incompetência administrativa e esgotamento do petróleo. 

 

4. Observe atentamente a charge de Serguei, de 24 de maio de 2004. 

 
O fim da Guerra Fria não representou, no plano político, o fim das disputas internacionais. 
Recentemente, intensificaram-se os conflitos no Oriente Médio sobretudo em razão da Guerra do 
Iraque. Ao fazer referência a esse conflito, o chargista ironiza 

a) a situação desconfortável dos soldados estadunidenses em território iraquiano e a posição 

pacifista do presidente George Bush diante desses fatos. 

b) a prática de torturas e de tratamento degradantes cometidos contra prisioneiros iraquianos por 

soldados dos EUA, fato que provocou embaraços políticos ao presidente George Bush. 

c) a satisfação do presidente George Bush com o domínio completo dos soldados estadunidenses 

sobre a sociedade iraquiana, logo após o término da guerra. 

d) os métodos utilizados pelo presidente George Bush para controlar e garantir a segurança dos seus 

soldados no território iraquiano. 

e) a reação de descaso do presidente George Bush em relação às denúncias de que soldados 

estadunidenses, na Guerra do Iraque, eram mortos mesmo depois de desarmados. 
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5. Avaliando o ataque aéreo aos EUA, em 2001, o sociólogo Octávio Ianni afirmou: Quando analisamos os 

acontecimentos de 11 de setembro, precisamos resgatar o sentido de história. Quando vistos 

isoladamente, os atentados perdem vários significados e parecem coisa de um “bando de fanáticos”... 

Mas, na realidade, os atentados foram apenas um fato em uma cadeia muito complexa de 

acontecimentos.  
Revista Ciência Hoje, setembro de 2002. 

Assinale a alternativa que contém um fato que faz parte desta complexa cadeia.  

a) Crescente interferência dos EUA na política interna de outros países.  

b) Aumento dos conflitos geopolíticos entre os EUA e os novos países industriais.  

c) Interesse dos EUA em explorar economicamente as extensas terras do Afeganistão.  

d) Competição entre os EUA e o Japão pelo domínio geopolítico sobre a Ásia.  

e) Interesse dos ex-países socialistas em dominar geopoliticamente o mundo. 

 
 

6.  

 

Para boa parte do mundo, a cidade nigeriana de Maiduguri é conhecida apenas como o local de origem 

do Boko Haram, o grupo extremista que mata desenfreadamente e trata mulheres e meninas como 

propriedades, obrigando-as a cozinhar, limpar, parir filhos e morrer, se necessário. Mas existe outra 

Maiduguri totalmente diferente, que ajuda a entender a batalha ideológica que está ocorrendo no norte 

da Nigéria: trata-se de uma capital regional, reconhecida por acolher pessoas de todas as crenças e 

etnias, uma cidade universitária há muito conhecida por sua vida noturna e por sua energia, com uma 

juventude ousada e muitas vezes liberal que oito anos de guerra parecem não conseguir extinguir.  
Adaptado de noticias.uol.com.br, 27/12/2017. 
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Grupos extremistas instauram guerras civis em diversas sociedades contemporâneas, inclusive com 

ações terroristas como as realizadas pelo Boko Haram. Com base na reportagem, a batalha ideológica 

na cidade de Maiduguri está associada ao confronto entre as seguintes ideias:  

a) identidade de raça – pluralismo político  

b) liberdade de expressão – nacionalismo africano  

c) superioridade de classe – culturalismo ocidental  

d) igualdade de gênero – fundamentalismo religioso 

e) diferenças de classe – hibridismo cultural 

 

7. Observe o mapa da distribuição dos drones (veículos aéreos não tripulados) norte-americanos na 

África e no Oriente Médio. 

 

Em suas declarações, o governo norte-americano justifica o uso dos drones, principalmente, como  

a) proteção militar a países com importantes laços econômicos com os EUA, principalmente na área 

de minerais raros.     

b) necessidade de proteção às embaixadas e outras legações diplomáticas norte-americanas em 

países com trajetória comunista.     

c) meio de transporte para o envio de equipamentos militares ao Irã, com a finalidade de desmonte 

das atividades nucleares.     

d) um dos pilares da sua estratégia de combate ao terrorismo, principalmente em regiões com 

importante atuação tribal/terrorista.     

e) reforço para a megaoperação de espionagem, executada em 2013, que culminou com o asilo de 

Snowden na Rússia.     
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8.  

 

A marinha de Guerra dos EUA tem a distribuição de suas frotas em diferentes lugares do mundo. A esse 

respeito, é correto afirmar que 

a) a 7ª Frota atende aos interesses estratégicos nas relações de comércio com a China e a sua 

presença não considera nenhuma outra potência nuclear na região do pacífico. 

b) a 4ª frota demonstra a histórica preocupação do país em manter a sua hegemonia na América 

Latina. Recentemente aumentou a sua importância tanto em razão da existência de governos mais 

críticos à liderança dos EUA, quanto à presença de riquezas naturais recém-descobertas no 

Atlântico Sul. 

c) a 6ª frota tem importância secundária na história militar dos EUA e nas suas relações com outras 

potências mundiais. 

d) a 5ª Frota tem a sua ação restrita às operações militares de combate ao terrorismo e não dispõe 

de maiores preocupações estratégicas na região em que atua. 

e) a 2ª e a 6ª Frotas tendem a ser desativadas, pois a Rússia já não representa nenhum risco à 

segurança dos interesses dos EUA. A entrada dessa antiga potência rival na Otan e a estabilidade 

de posições territoriais na região do Ártico tornam essa presença militar cada vez menos 

importante. 

 

9. Em um governo que deriva sua legitimidade de eleições livres e regulares, a ativação de uma corrente 

comunicativa entre a sociedade política e a civil é essencial e constitutiva, não apenas inevitável. As 

múltiplas fontes de informação e as variadas formas de comunicação e influência que os cidadãos 

ativam através da mídia, movimentos sociais e partidos políticos dão o tom da representação em uma 

sociedade democrática. 
URBINATI, N. O que torna a representação democrática? Lua Nova, n. 67, 2006. 

 

Esse papel exercido pelos meios de comunicação favorece uma transformação democrática em 

função do(a) 

a) limitação dos gastos públicos. 

b) interesse de grupos corporativos. 

c) dissolução de conflitos ideológicos. 

d) fortalecimento da participação popular. 

e) autonomia dos órgãos governamentais. 
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10. Palestinos se agruparam em frente a aparelhos de televisão e telas montadas ao ar livre em Ramalah, 

na Cisjordânia, para acompanhar o voto da resolução que pedia o reconhecimento da chamada 

Palestina como um Estado observador não membro da Organização das Nações Unidas (ONU). O 

objetivo era esperar pelo nascimento, ao menos formal, de um Estado palestino. Depois da aprovação 

da resolução, centenas de pessoas foram à praça da cidade com bandeiras palestinas, soltaram fogos 

de artifício, fizeram buzinaços e dançaram pelas ruas. Aprovada com 138 votos dos 193 da Assembleia-

Geral, a resolução eleva o status do Estado palestino perante a organização. 
Palestinos comemoram elevação de status na ONU com bandeiras e fogos. Disponível em: http://folha.com. Acesso em: 4 

dez. 2012 (adaptado). 

 

A mencionada resolução da ONU referendou o(a) 

a) delimitação institucional das fronteiras territoriais. 

b) aumento da qualidade de vida da população local. 

c) implementação do tratado de paz com os israelenses. 

d) apoio da comunidade internacional à demanda nacional. 

e) equiparação da condição política com a dos demais países. 

 

Questão contexto  

 
“Síria promete acabar com presença dos EUA no país, diz TV estatal”  

Disponível em: www.valor.com.br 

 

A intervenção militar americana na Síria começou em 2014, sob a justificativa de atacar alvos do grupo 

terrorista Estado Islâmico. Com base nas aulas de geopolítica, apresente uma justificativa econômica para a 

intervenção norte-americana em um país do Oriente Médio. 
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Gabarito 

 

1. B 

O “depois”, segundo o texto, refere-se à mudança ocorrida no pós-Guerra Fria, em que o inimigo era o 

comunismo, e hoje, o “inimigo é invisível”. 

 

2. B 

Essa oposição ao reconhecimento do Estado da Palestina ocorre pelas disputas territoriais entre Israel 

e Palestina e o histórico apoio dado pelos Estados Unidos aos israelenses. 

 

3. C 

Os conflitos no Oriente Médio na década 1970 provocaram a primeira crise do petróleo. 

 

4. B 

A charge faz uma crítica às torturas praticadas por soldados americanos contra prisioneiros iraquianos. 

 

5. A 

A Guerra ao Terror ampliou a interferência militar norte-americana em regiões do planeta, sobretudo no 

Oriente Médio. 

 

6. D 

O Boko Haram é um grupo fundamentalista islâmico da Nigéria que se contrapõe à perspectiva 

apresentada no texto, o qual mostra a pluralidade de ideias sendo defendida e almejada pelas 

universidades e pelas mulheres. 

 

7. D  

O uso dos drones no continente africano e no Oriente Médio insere-se nos interesses de contenção do 

terrorismo. 

 

8. B 

A influência hegemônica dos Estados Unidos na América latina é histórica. A presença da 4ª Frota de 

navios de guerra da Marinha americana tem como objetivo garantir essa hegemonia. 

 

9. D 

O papel exercido pelos meios de comunicação favorece uma transformação democrática em função do 

fortalecimento da participação popular, alternativa representada justamente pela letra D. O texto 

reconhece o papel importante dos meios de comunicação, na medida em que colaboram para que haja 

maior comunicação entre sociedade política e civil, o que favorece maior participação popular. 

 

10. D 

Uma vez que a resolução da ONU não define fronteiras, não altera os últimos acordos de paz e não 

estabelece a relevância política do Estado palestino, ela demonstra, através da expressiva votação, um 

apoio da comunidade internacional à questão. 
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Questão contexto 
 

A ocupação da Síria e as demais intervenções no Oriente Médio têm uma clara relação com as questões 

econômicas, já que a região apresenta a maior reserva mundial de petróleo e os Estados Unidos anseiam 

por mantê-la sob sua influência. 
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A Revolução Industrial 
 

Resumo 

 

Nesse material nós dividiremos os temas das aulas em três aspectos: político, social e econômico. 

Assim, além de ser o método usado pela historiografia nas grandes universidades do país, fica mais fácil de 

entender a proposta da aula. 

 

A revolução industrial foi uma série de avanços técnicos que permitiu a invenção e a aplicação das 

máquinas a partir do no século XVIII, esses avanços começaram com a invenção da máquina a vapor pelo 

escocês James Watt em 1765, essa invenção revolucionária mudou a vida e o modus operandi do mundo 

para sempre a começar pelo fim do artesanato, o modo de produção mais comum anteriormente. 

 

O pioneirismo inglês na atividade industrial foi precedido pela existência de uma classe burguesa 

comercial já existente, surgimento dessa classe foi graças ao livre mercado praticado há muito tempo na 

Inglaterra. 

 

SOCIAL 

 

No aspecto social da revolução industrial podemos evidenciar o surgimento da massa operária nos 

centros urbanos pela Europa, principalmente na Inglaterra e França, onde já havia acontecido um êxodo rural 

e existia um modelo de produção muito parecido com o que estava por vir, o modelo das manufaturas que 

eram gigantescos galpões lotados de artesãos. 

 

Conferimos nesse período a ascensão de duas classes sociais principais, as burguesias industriais, 

que eram praticamente os mesmos burgueses que já investiam seu capital no comércio e os operários, que 

era formada de antigos artesãos urbanos que perderam seus clientes para as máquinas e camponeses que 

foram expulsos do campo pelos grandes latifúndios, no caso da Inglaterra pelos cercamentos. 

 

Não havia direitos ou legislações que regulamentassem as relações entre patrões e operários, assim, 

a maioria dos patrões não ofereciam condições de trabalho satisfatórias, muitas vezes as jornadas passavam 

de doze horas por dia e os salários eram baixíssimos (mais baixos ainda para mulheres e crianças) e podiam 

se encontrar crianças em idade escolar na linha de produção, deixando os operários em condições miseráveis 

nas periferias das cidades industriais. 

 

Por isso os operários se organizavam em associações e sindicatos mais tarde para reivindicar seus 

interesses e organizar ações para pressionar o patronato a melhorar suas condições de trabalho e 

remuneração, as táticas eram mais comumente as de protestos e greves. Alguns movimentos tomaram ações 

mais diretas contra os abusos dos patrões como o Ludismo, movimento inglês de 1811 á 1812 que quebrava 

as máquinas das indústrias contra a substituição da mão de obra humana pelas máquinas, o movimento 

atingiu seu auge quando em 1812 o condado de York processou sessenta e quatro pessoas por destruírem 
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uma fábrica na região em abril de 1812 (com treze condenações a morte e duas deportações para as colônias), 

o movimento perdeu força com a organização dos sindicatos.  

 

Houve movimentos mais legalistas como os Cartistas de 1830, Feargus O’Connor e William Lovett 

lideraram o movimento que lutava pelo sufrágio universal masculino, de melhores salários e condições de 

trabalho e a representação operária no parlamento, estes organizaram uma marcha em 1848 que mesmo não 

tendo atingido as expectativas de adesão ganhou apoio no parlamento, contudo o movimento enfraqueceu 

antes da conquista do voto e da representação parlamentar dos operários, ainda sim estes conseguiram 

impor outras reinvindicações como a lei de proteção infantil em 1832, lei de imprensa em 1836, a reforma do 

código penal em 1837 , a suspensão da lei dos cereais, a lei permitindo as associações políticas e a jornada 

de trabalho de 10 horas. 

 

O movimento operário não era muito bem visto pelas autoridades que estavam mais alinhados com 

os interesses burgueses, e reprimia fortemente quaisquer agitações sociais, muitos trabalhadores e 

trabalhadoras morreram em confrontos com a polícia. 

 

A política durante o século no século XVIII e XIX foi a grande incentivadora da indústria, em 

praticamente todos os países houve esse pensamento, como no Japão do final do século XIX que construía 

e equipava fábricas e depois as vendia para as famílias ricas. 

 

Na Inglaterra os políticos também davam incentivos fiscais à recém-criada classe da burguesia 

industrial, além de incentivar a educação e a pesquisa científica no país, assim, incentivavam a atividade 

industrial se desenvolviam as melhorias dessa atividade. 

 

A revolução industrial não foi espalhada para todos os países ao mesmo tempo, em alguns países 

como na Alemanha, Itália e Rússia as maquinas chegaram depois da metade do século XIX, isso aconteceu 

por fatores políticos em geral, Alemanha e Itália estavam divididas em pequenos principados, somente depois 

da unificação dessas (Alemanha 1871 e Itália 1870). 

 

No Brasil, as primeiras indústrias foram se fixar no Brasil majoritariamente no fim do século XIX, por 

incentivo de D. Pedro II e o Barão de Mauá, porém as indústrias cresceram mesmo no século XX, 

principalmente nos períodos das grandes guerras para substituir a falta de produtos vindos da Europa. O 

movimento operário se solidificou mais no século XX, quando os imigrantes trouxeram as ideias comunistas, 

socialistas e anarquistas. Esse movimento operário organizou a Greve Geral de 1917 após a morte de um 

sapateiro espanhol, a greve foi tão violenta que os bairros do Brás e Mooca (tradicionalmente operários) 

ficaram sob o controle dos grevistas e o governo do estado se mudou provisoriamente para São José dos 

Campos. 
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ECONÔMICO 

 

Os Estados nessa época, principalmente o inglês, incentivavam o crescimento das indústrias e do 

comércio. Porém, os Estados não davam assistência suficiente aos mais pobres, deixando assim várias 

pessoas na miséria um fato que exemplifica esse cenário foi o corte das assistências sociais aos mais pobres, 

pois estes acreditavam que isso incentivaria a vagabundagem, não precisamos citar que as consequências 

foram catastróficas. 

Muitos teóricos da época defendiam a visões sobre política e economia que viriam a compor o 

liberalismo econômico.  

 

Adam Smith no seu clássico “Riqueza das Nações” defendia que o trabalho humano era verdadeira 

riqueza das nações, defendia também a auto regulação do mercado e não intervenção estatal, apesar de ter 

escrito suas ideias no fim do século XVIII suas diretrizes foram adotadas pelo Estado britânico na segunda 

metade do século XIX, um exemplo da sua adoção foi o fim da Lei dos Cereais em 1840, medida protecionista 

britânica que taxava os preços dos cerais importados, sua queda seguia o preceito de não intervenção no 

mercado. 

 

Podemos falar de Thomas Malthus que afirmava que crescimento da população era culpa dos pobres 

que tinham muitos filhos, não tendo condição de alimenta-los, portanto os pobres eram os responsáveis pela 

geração de mais pobreza. Assim Malthus era contra a distribuição de renda, pensava que os ricos eram os 

únicos responsáveis pelo enriquecimento cultural e científico  dos países, portanto era errado cobrar impostos 

dos ricos para auxilio social.  

 

FASES DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 

A era das máquinas não se desenvolveu de modo homogêneo pelo mundo, esta teve várias fazes de 

desenvolvimento: 

Chamamos de primeira revolução industrial a fase que começa nos século XVIII com a invenção da 

máquina a vapor, trouxe o trem e o navio com motores a vapor para suprir as necessidades logísticas, usava 

o carvão mineral e vegetal como forma de combustível para as caldeiras e o minério de ferro como matéria 

prima. Se espalhou pela Inglaterra e França inicialmente.  

 

A segunda fase aconteceu em meados do século XIX, com a invenção dos motores a combustão, a 

matriz energética descoberta nessa fase foi o petróleo possibilitando a invenção do avião e do carro, teve 

início nos Estados Unidos e se espalhou pela Europa, principalmente na Itália, Alemanha, Bélgica, Rússia, 

Japão e Brasil. A eletricidade começava a ser utilizada e o destaque dessa fase foi para as comunicações 

com a invenção do rádio, telegrafo e cinema. O aço era a matéria prima da vez, contribuindo para o avanço 

dos transportes principalmente como a construção de pontes e ferrovias mais resistentes, mais tarde já no 

século XX podemos citar o uso dos derivados do petróleo como o plástico.  A demanda por mais produtos 

exigia uma maior eficiência na fabricação, assim criaram-se métodos como o fordismo e o toyotismo para 

serem aplicados nas linhas de produção e assim aumentar a eficiência. 
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A terceira e atual fase, iniciou-se na segunda metade do século XX após a Segunda Guerra Mundial 

nos Estados Unidos, a energia que emergia na época era a nuclear, a principal revolução dessa fase foi o início 

do uso da informática e internet pelos governos e indústrias e depois o uso pessoal, vemos a consolidação 

do capitalismo e felizmente um grande avanço no mundo das legislações trabalhistas, mais recentemente 

temos o avanço das biotecnologias, a consolidação das comunicações provocaram a globalização, podemos 

citar também os avanços na área ambiental e da saúde. Nesta fase se consolida o modelo industrial e 

capitalista por todo o mundo. 

 
 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-a-revolucao-industrial/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=revolucoes-burguesas
https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-a-revolucao-industrial/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=revolucoes-burguesas
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Exercícios 

 

1. A questão abaixo se refere à Revolução Industrial inglesa. Assinale a alternativa correta:  

a) A modernização da agricultura, fenômeno que vinha se processando na Inglaterra desde o início 
do século XVII, contribuiu bastante para o sucesso da industrialização.  

b) A Inglaterra precisou superar sua crônica carência de recursos energéticos através de importações 
maciças.  

c) No início da industrialização, o mercado externo pouco contou em termos de absorção da 
produção.  

d) O capital necessário para a instalação das primeiras indústrias era tão vultoso que tornou-se 
imprescindível a ajuda do Estado.  

e) O primeiro setor a constituir uma grande rede de indústrias foi o siderúrgico. 

 

2. Um fator que contribuiu decisivamente para o processo de industrialização na Inglaterra do século XVIII 
foi: 
a) a acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra através do 

comércio. 

b) a concorrência tecnológica entre ingleses e americanos, que estimulou o desenvolvimento 
econômico. 

c) a expulsão das tropas napoleônicas do território inglês, que uniu os interesses nacionais em torno 
de um esforço de desenvolvimento. 

d) o movimento ludista na Inglaterra com a destruição das máquinas consideradas obsoletas, ao 
incentivar a invenção de novas máquinas. 

e) a abertura de mercados na Alemanha e na França para a Inglaterra, por meio de um acordo 
comercial conhecido por Pacto de Berlim. 

 

3. No século XVIII, enquanto a Europa Continental era abalada por guerras constantes, na Grã-Bretanha, a 

burguesia - camada social que dominava o Parlamento - não era onerada por impostos muito pesados 

e:  
a) Negava ao estado o direito de intervir diretamente na economia, reservando-lhe, entretanto, o papel 

de incentivador dos setores que o capital particular não tinha condições de desenvolver.  

b) Propunha reformas que buscavam conciliar a autoridade absoluta do monarca com as propostas 

de liberdade. c) Financiava a instalação de organizações militares, que internamente garantiam a 

força repressiva e fiscalizadora necessária ao Estado. 

c) Procurava abrandar os vínculos coloniais, a fim de garantir o pleno cumprimento do pacto colonial.  

d) Desenvolvera condições de acumular capitais mais rapidamente, o que lhe permitiu investir em 

inovações técnicas, possibilitando a eclosão da Revolução Industrial. 
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4. Sobre as novas condições sociais e econômicas criadas a partir da generalização do sistema fabril na 

Inglaterra, ao longo do século XIX, é correto afirmar que:  
a) durante esse período o crescimento das cidades acompanhou o processo de industrialização, 

criando concentrações urbanas com péssimas condições de vida para os trabalhadores;  

b) a exploração do trabalho infantil fez crescer os índices de mortalidade, provocando a diminuição 

da população;  

c) o Estado inglês teve uma participação importante nessa transformação, atuando como regulador 

do processo econômico;  

d) grande parte da população rural dos principais países europeus se deslocou para as áreas 

coloniais, constituindo, assim, um grande mercado consumidor externo para as nascentes 

indústrias europeias;  

e) a presença do trabalho feminino na fábrica permitiu a afirmação da mulher na sociedade europeia 

do século XIX. 

 

5. Com pequenas exceções, as principais invenções técnicas da primeira fase industrial não exigiram 

conhecimento científico muito avançado. A partir da metade do século XIX, as coisas se modificaram. 

O telégrafo estava ligado bem de perto à ciência acadêmica. As tintas artificiais da indústria, um triunfo 

de síntese de massa química, nasceram de um laboratório de uma fábrica. Como testemunham as 

novelas de Júlio Verne (1828-1905), o professor tornou-se uma figura industrial mais importante do que 

nunca: não foi ao grande Louis Pasteur (1822-1895) que os produtores de vinho na França foram 

procurar para resolver um difícil problema?  
(Eric J. Hobsbawm. A era do capital, 1977. Adaptado.)  

 

No entender do historiador, as invenções de tecnologia industrial, a partir da segunda metade do século 

XIX, derivaram da  

a) sabedoria no uso das máquinas adquirida pela massa dos operários.  

b) atividade de pesquisadores, com formação científica, em laboratórios.  

c) preocupação dos Estados em formar trabalhadores especializados.  

d) expansão do número de empresas controladas pelos sindicatos.  

e) abundância de matérias-primas nas nações industrializadas. 

 

6. Na revolução industrial, o pioneirismo inglês resultou de uma série de fatores, entre os quais sua 

hegemonia marítimo-comercial. A centralização dessa hegemonia ficou evidente quanto a Inglaterra 

adotou a seguinte medida:  
a) decretou os Atos de Navegação.  

b) extinguiu o tráfico de escravos negros.  

c) assinou o Tratado de Methuen com Portugal.  

d) abriu os portos chineses aos navios ingleses.  

e) redefiniu o comércio com o Oriente pela Paz da Haia. 
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7. O comércio das Índias Orientais, ao proporcionar-nos artigos mais baratos que os nossos, será 

provavelmente a causa que nos obrigará a inventar processos e máquinas que nos permitem produzir 

com menos mão-de-obra e despesas menores, reduzindo assim o preço dos objetos manufaturados.”  
(Documento inglês anônimo de 1701.)   

 

Este documento parece profético, já que precede de muitas décadas o início da Revolução Industrial 

britânica. Ele permite refletir sobre uma das pré-condições que contribuíram para que se 

desencadeasse a Revolução Industrial na Inglaterra.  Tal pré-condição foi:   

a) a expansão do comércio exterior britânico, que tornava necessário enfrentar a competição com 

produções manufatureiras locais para preservar o papel da Inglaterra no abastecimento de 

mercados mundiais e de seu próprio mercado interno.  

b) a redução dos custos da produção industrial pela introdução de novos métodos e máquinas, o que 

permite elevar o nível de vida das classes populares britânicas, através do aumento significativo de 

seus salários.  

c) o orgulho nacional inglês, o qual não podia suportar o fato de que, antes da Revolução Industrial, 

asiáticos, que considerava inferiores, pudessem produzir manufaturados melhores e mais baratos 

que os seus.  

d) o fato de que os donos de manufaturas na Inglaterra, que há muito desejavam introduzir novas 

técnicas e métodos de produção, usassem o pretexto da superioridade da produção oriental para 

convencer o governo.  

e) o fato de que os comerciantes da Índia abriam lojas em Londres e vendiam mais barato que seus 

colegas britânicos, os quais então buscaram na industrialização o meio de retomar a iniciativa. 

 

8. Identifique, entre as afirmativas abaixo, a que se refere a consequências da Revolução Industrial:  

a) Redução do processo de urbanização, aumento da população dos campos e sensível êxodo urbano.  

b) Maior divisão técnica do trabalho, utilização constante de máquinas e afirmação do capitalismo 

como modo de produção dominante.  

c) Declínio do proletariado como classe na nova estrutura social, valorização das corporações e 

manufaturas.  

d) Formação, nos grandes centros de produção, das associações de operários denominadas “trade 

unions”, que promoveram a conciliação entre patrões e empregados.  

e) Manutenção da estrutura das grandes propriedades, com as terras comunais, e da garantia plena 

dos direitos dos arrendatários agrícolas. 
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9. Apesar de alguns de seus aspectos fundamentais terem surgido anteriormente, a Revolução Industrial 

desenvolve-se, principalmente, no século XIX. Na Inglaterra e também no nordeste dos Estados Unidos, 

na futura Alemanha e na França, as atividades econômicas mudam.  
 

Assinale a alternativa que contém o aspecto da atividade econômica da Revolução Industrial ao qual 

correspondem as seguintes características: fabricação em série, fabricação a custo menor e fabricação 

em grande quantidade.  

a) Desenvolvimento do comércio.  

b) Crescimento da produção manufatureira.  

c) Exploração dos recursos naturais.  

d) Desenvolvimento do transporte.  

e) Importação dos produtos manufaturados das colônias. 

 

10. Assinale a opção que apresenta considerações sobre a real importância da Revolução Industrial na vida 

e na história do homem.  
a) A Revolução Industrial foi um fenômeno puramente inglês, não provocando mudanças em outras 

nações. Desse modo, a Inglaterra transformou-se numa potência hegemônica, desfrutando 

padrões de vida inacessíveis ao resto do mundo.  

b) Os novos recursos disponíveis após a Revolução Industrial não melhoraram as condições da vida 

urbana. Diante dessa nova tecnologia, o homem preferiu voltar a viver no campo.  

c) Novos recursos de conforto derivaram-se das mudanças produzidas pela Revolução Industrial do 

século XVIII, pois, foi a partir de então, que as inovações tecnológicas passaram a ter aplicações 

na vida do homem, promovendo, no entanto, situações que acentuaram as desigualdades sociais.  

d) A Revolução Industrial estimulou o ideal socialista da propriedade privada, tornando a vida do 

homem uma constante busca de riqueza e de igualdade social e política.  

e) Mais luxo e conforto seriam dois resultados diretos da apropriação social das inovações 

tecnológicas derivadas da Revolução Industrial e da idéia de progresso. A História, entretanto, 

demonstrou que nem mesmo a burguesia industrial conseguiu tirar proveito dessas comodidades, 

por serem incompatíveis com os valores liberais.  
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Gabarito 

 

1. A 

Além da modernização no campo, os cercamentos também são fundamentais para compreendermos a 

Revolução Industrial, uma vez que ampliaram o contingente de mão de obra disponível nas cidades 

inglesas. 

 

2. A 

A acumulação de capital decorrente da exploração colonial inglesa, praticada sobretudo no século XVII, 

foi fundamental para que a burguesia angariasse recursos para a Revolução Industrial. 

 

3. E 

A burguesia inglesa acumulou capitais através do comércio colonial, tráfico de escravos e com o corso. 

 

4. A 

A consolidação da produção industrial  formou uma imensa massa de proletários que sofria nas periferias 

dos centros urbanos, além de serem submetidos a péssimas condições de trabalho. 

 

5. B 

As universidades e laboratórios foram fundamentais para que a ocorrência de inovações tecnológicas 

durante os séculos. 

 

6. A 

Os Atos de Navegação promoveram o acúmulo de capitais por parte da burguesia, fator fundamental para 

o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. 

 

7.  A 

A expansão deste comércio foi um elementos necessários para que a Revolução Industrial ocorresse. 

 

8.  B A revolução industrial promoveu a divisão do trabalho, ampliando a produtos e lucro, o que contribuiu 

para a consolidação do modo de produção capitalista. 

 

9.   B 

O crescimento das manufaturas forneceu condições para o aumento da produção e o seu barateamento. 

 

10.  C 

O desenvolvimento da tecnologia sob o regime capitalista promoveu uma melhora de conforto para as 

pessoas que podiam arcar com a compra e a manutenção desse conforto, enquanto milhares de 

operários tinham suas condições de vida cada vez mais degradadas. 
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O processo de independência do Brasil e o Primeiro Reinado (1822-1831) 

 

Resumo 

 

 

 
José Bonifácio, patrono da independência. 

 

A independência do Brasil ocorreu no contexto da Revolução Liberal do Porto, deflagrada em Portugal. 

Com as exigências da população portuguesa pelo retorno D. João VI e a recolonização do ‘Brasil’, este acaba 

por retornar à Lisboa. Como não era de interesse das elites brasileiras o retorno da dominação colonial, 

ocorreu uma aliança com D. Pedro para a Proclamação da Independência. 

Após o ano de 1822, D. Pedro teve uma grande dificuldade em consolidar a independência do Brasil, já 

que sofria grande oposição interna.  O período de 1822 à 1831 foi marcado por uma grande turbulência política 

e social que marcou o Primeiro Reinado no Brasil. As revoltas contra a independência do Brasil começaram 

antes mesmo do 7 de setembro. No Norte e Nordeste, militares, políticos e civis portugueses não reconheciam 

o governo independente chegando ao enfrentamento armado nas províncias do Grão Pará, Maranhão, Piauí e 

Bahia. 

Não bastava, no entanto, solucionar os desentendimentos provinciais. Para que o Brasil tivesse 

condições de estabelecer um Estado autônomo e soberano, era  fundamental que outras importantes nações 

reconhecessem a sua independência. Em 1824, buscando cumprir sua política de aproximação com as outras 

nações americanas, os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil. 

Era fundamental, além disso, que  Portugal, na condição de antiga metrópole, reconhecesse o 

surgimento da nova nação. Nessa conjuntura, a Inglaterra apareceu como intermediadora diplomática que 

viabilizou a assinatura de um acordo. Para tal, o Brasil assumiu o pagamento de uma indenização de dois 
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milhões de libras esterlinas para Portugal.  Na prática, a dívida lusa com a Inglaterra foi transferida para o 

Brasil. 

Em 1823, convocou-se a Assembleia Constituinte para a elaboração de uma constituição. Descontente 

com o projeto constitucional elaborado – que limitava seus poderes - o recém-coroado Imperador dissolveu 

o plenário e convocou dez conselheiros próximos para a confecção da constituição. Esta foi outorgada, ou 

seja, imposta, em 25 de março de 1824. 

A constituição era autoritária. Além dos três poderes (legislativo, judiciário e executivo), D. Pedro I criou 

um quarto poder, o Moderador, onde ele poderia intervir em todos os outros poderes e em qualquer esfera. 

Esta constituição inseriu também o voto censitário: somente homens, maiores de vinte e cinco anos, 

alfabetizados e livres. Para ser candidato à senador ou deputado era necessária a comprovação de renda 

(400.000 réis por ano para deputado federal e 800.000 réis para senador). Os cargos de deputados eram 

temporários e os de Senador e Conselheiros de Estado eram vitalícios.  A constituição, além disso, instituía 

o Catolicismo como religião oficial (tolerava os outros cultos desde que domésticos ou em templos 

descaracterizados) e o padroado dava direito de o imperador nomear cargos eclesiásticos. 

Em 1824, eclodiu a Confederação do Equador, um movimento republicano separatista entre as 

províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, profundamente insatisfeitas com as 

políticas centralizadoras do imperador. O movimento era composto pela classe média urbana e pelos 

fazendeiros locais, mas com o desenrolar dos eventos ganhou apoio popular. O movimento foi rapidamente 

sufocado pelas tropas imperiais.  

Na Guerra da Cisplatina D. Pedro teve uma derrota militar que, não bastasse isso, onerou os cofres do 

país recém independente. A região reivindicava a sua autonomia, mas enfrentava a resistência do imperador.  

D. Pedro I enviou tropas para a região, mas, sem sucesso, cedeu a independência em 1828. 

Esse cenário – somado a crise econômica, com o declínio da economia açucareira - desgastou imagem 

do imperador. Somado a isso, um dos grandes opositores do governo – o jornalista Libero Badaró – foi 

assassinado, gerando desconfianças em relação a D. Pedro I. Além disso, a morte de D. João VI em Portugal 

iniciou uma crise sucessória, visto que D. Pedro seria o herdeiro do trono. No retorno de uma viagem a Minas 

Gerais para conseguir apoio dos fazendeiros, o imperador foi recebido por seus partidários portugueses com 

uma festa no Palácio, os brasileiros insatisfeitos, iniciaram protestos violentos  e chegaram a arremessar 

garrafas contra  D. Pedro. Esse episódio ficou conhecida como “Noite da Garrafadas”, o estopim de crise 

política que levou a abdicação. 
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Simbologia da Bandeira Imperial do Brasil. 

 

Sem nenhuma condição de continuar no trono devido ao desgaste de seus atos, o imperador abdicou 

do governo, em 7 de abril de 1831 deixando seu filho Pedro de Alcântara como sucessor do trono Este, 

contudo, tinha somente cinco anos, o que levou a nomeação de regentes para a administração do império 

inaugurando o Período Regencial.  

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/extensivo-enem-o-processo-de-independencia-do-brasil-e-o-primeiro-reinado-1822-1831-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=historia&utm_term=o-primeiro-reinado
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Exercícios 

 

1. A respeito da independência do Brasil, pode-se afirmar que:  

a) consubstanciou os ideais propostos na Confederação do Equador.  

b) instituiu a monarquia como forma de governo, a partir de amplo movimento popular. 

c) propôs, a partir das idéias liberais das elites políticas, a extinção do tráfico de escravos, 

contrariando os interesses da Inglaterra.  

d) provocou, a partir da Constituição de 1824, profundas transformações na estruturas econômicas 

e sociais do País.  

e) implicou na adoção da forma monárquica de governo e preservou os interesses básicos dos 

proprietários de terras e de escravos. 

 

 

2. A organização do Estado brasileiro que se seguiu à Independência resultou no projeto do grupo:  

a) liberal-conservador, que defendia a monarquia constitucional, a integridade territorial e o regime 

centralizado.  

b) maçônico, que pregava a autonomia provincial, o fortalecimento do executivo e a extinção da 

escravidão.  

c) liberal-radical, que defendia a convocação de uma Assembleia Constituinte, a igualdade de direitos 

políticos e a manutenção da estrutura social.  

d) cortesão, que defendia os interesses recolonizadores, as tradições monárquicas e o liberalismo 

econômico. 

e) liberal-democrático, que defendia a soberania popular, o federalismo e a legitimidade monárquica. 

 

 

3. “O Poder Moderador pode chamar a quem quiser para organizar ministérios; esta pessoa faz a eleição, 

porque há de fazê-la; esta eleição faz a maioria. Eis aí o sistema representativo do nosso país”  
Nabuco de Araújo, 1868. 

Com base no discurso de Nabuco de Araújo, é possível apontar como importantes características do 

sistema político do Império do Brasil:  

a) a harmonia e a independência existente entre os poderes Legislativo, Executivo e Moderador;  

b) o papel central exercido pelo Imperador, por intermédio do Poder Moderador, para a formação do 

governo;  

c) a adoção de um regime parlamentarista clássico, no qual a formação do governo advém 

exclusivamente da vontade da maioria do Parlamento;  

d) o estabelecimento de relações políticas com base no pacto definido no texto constitucional entre 

o poder central e os estados federados;  

e) a adoção de um sistema eleitoral baseado no princípio do sufrágio universal, o que fez com que   
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4. A situação econômica e social do Brasil, após o movimento de independência, em 1822, pode ser 

descrita da seguinte forma:  

a) O país passou da dependência econômica em relação a Portugal à subordinação em relação aos 

EUA e sofreu profundas mudanças na estrutura social.  

b) O país manteve a dependência econômica em relação a Portugal, adquirindo liberdade política e 

social.  

c) O país passou da dependência econômica em relação a Portugal à subordinação em relação à 

Inglaterra, não alterando sua estrutura social colonial.  

d) O país passou da dependência econômica em relação a Portugal à subordinação em relação à 

França, alterando sua estrutura social colonial.  

e) O país manteve a dependência econômica em relação a Portugal e não modificou sua estrutura 

social colonial.  

 

 

5. Ao proclamarem a sua independência, as colônias espanholas da América optaram pelo regime 

republicano, seguindo o modelo norte-americano. O Brasil optou pelo regime monárquico:  

a) pela grande popularidade desse sistema de governo entre os brasileiros.  

b) porque a República traria forçosamente a abolição da escravidão, como ocorrera quando da 

proclamação da independência dos Estados Unidos.  

c) como consequência do processo político desencadeado pela instalação da corte portuguesa na 

colônia. 

d) pelo fascínio que a pompa e o luxo da corte monárquica exerciam sobre os colonos.  

e) em oposição ao regime republicano português implantado pelas cortes. 

 

 

6. O reconhecimento da independência brasileira por Portugal foi devido principalmente:  

a) à mediação da França e dos Estados Unidos e à atribuição do título de Imperador Perpétuo do 

Brasil a D. João VI.  

b) à mediação da Espanha e à renovação dos acordos comerciais de 1810 com a Inglaterra.  

c) à mediação de Lord Strangford e ao fechamento das Cortes Portuguesas.  

d) à mediação da Inglaterra e à transferência para o Brasil de dívida em libras contraída por Portugal 

no Reino Unido.  

e) à mediação da Santa Aliança e ao pagamento à Inglaterra de indenização pelas invasões 

napoleônicas. 
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7. A primeira Constituição Brasileira, outorgada em 1824, apresentava uma novidade em relação às 

monarquias constitucionais existentes no Ocidente: a existência de um quarto poder, o Poder 

Moderador, idealizado pelo pensador liberal suíço Henri-Benjamim Constant de Rebecque, mas que na 

prática funcionava de maneira oposta à que ele havia concebido. Sobre as características do Poder 

Moderador criado pela Constituição de 1824, é CORRETO afirmar que ele assegurava:  

a) a liberdade de imprensa no país.  

b) o equilíbrio entre os demais poderes.  

c) a participação do povo nas eleições.  

d) o controle dos órgãos do Estado pelo Imperador.  

e) a igualdade de todos perante as leis.   

 

 

8. Qual o papel conferido ao Imperador pela Constituição de 1824?  

a) Subordinação ao poder legislativo.  

b) Instrumento da descentralização político e administrativa. 

c) Chave de toda a organização política.  

d) Articulador da extinção do Padroado.  

e) Liderança do Partido Liberal. 

 

 

9. A Confederação do Equador, movimento que eclodiu em Pernambuco em julho de 1824, caracterizou-

se por: 

a) ser um movimento contrário às medidas da Corte Portuguesa, que visava favorecer o monopólio 

do comércio.  

b) uma oposição a medidas centralizadoras e absolutistas do Primeiro Reinado, sendo um 

movimento republicano.  

c) garantir a integridade do território brasileiro e a centralização administrativa.  

d) ser um movimento contrário à maçonaria, clero e demais associações absolutistas.  

e) levar seu principal líder, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, à liderança da Constituinte de 1824.  
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10. Teve razão Otoni ao afirmar que o 7 de abril fora uma ‘jornada dos logrados’. Sim, logrado foi o povo, 

são as massas vendo que tinham lutado para os outros, constatando que as reformas por que 

aspiravam continuavam no mesmo lugar: esquecidas depois da vitória como antes dela.  
Caio Prado Jr. Evolução Política do Brasil e outros estudos 

Devemos relacionar o texto com:  

a) A Inconfidência Mineira.  

b) A Independência do Brasil.  

c) A Abdicação de D. Pedro I.  

d) A Proclamação da República. 

e) A Revolução de 1930. 

 

  



 
 

 

 

8 

História 
 

Gabarito 

 

1. E 

Como grupo que patrocinou e se movimentou para a independência, a ordem escravista e monárquica  

foi mantida. A independência não causou grandes transformações sociais.  

 

2. A 

O projeto centralizador e unitário foi mantido, muito embora ganhasse uma roupagem liberal, com a 

manutenção, por exemplo, dos três poderes (que na prática eram reprimidos pelo poder moderador). 

 

3. B 

O poder moderador vai ser motivação de grande insatisfação, já que justificava os arbítrios de D. Pedro I.  

 

4. C 

A esfera de dominação em cima do Brasil mudou de Portugal para a Inglaterra, esse cenário vinha sendo 

montado desde a abertura dos portos em 1808. 

 

5. C 

A escolha pela monarquia deveu-se primeiramente ao príncipe regente ter declarado a independência, 

como outros fatores a elite dominante do Sudeste desejava manter a ordem escravocrata, centralizadora 

e unitária. 

 

6. D 

A mediação da Inglaterra foi essencial para a independência pacífica, que detinham interesses 

econômicos no Brasil. 

 

7. D 

A criação do Poder Moderador não era nada liberal, já que D. Pedro poderia intervir nos poderes anulando 

a  interdependência entre eles. 

 

8. C 

O poder moderador conferia ao imperador uma liberdade de intervenção nos outros poderes, ou seja, foi 

uma medida centralizadora e autoritária.  

 

9. B 

A insatisfação com a falta de autonomia provincial foi um dos principais motivos do movimento, assim 

como com o autoritarismo de D. Pedro II, que dissolveu a constituinte de 1823. 

 

10. C 

A abdicação D. Pedro I teria sido, segundo Caio Prado, uma vitória contra o autoritarismo e em favor dos 

anseios populares. 
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Literatura Colonial 

Resumo 

 

No século XVI, momento histórico marcado pelas grandes navegações, os portugueses navegavam em 

busca de novas terras e acordos comerciais. Em 1500, com o intuito de encontrar o caminho das Índias, os 

navegantes acabaram avistando as terras brasileiras e, desde então, iniciou-se um grande processo 

colonizador ao território encontrado e aos índios que ali habitavam. 

 

 
 

O QUINHENTISMO 

 

O período quinhentista é marcado pelo início do processo de colonização no Brasil. Não se trata de uma 

corrente literária, pois sua contribuição é muito mais histórica e informativa sobre aquele momento, uma 

vez que é caracterizada pelo choque cultural entre índios e europeus: os primeiros contatos, as relações de 

troca, a linguagem, a diferença entre os valores e hábitos e, também, a exploração indígena. Além disso, 

devido as cartas de Pero Vaz de Caminha, escrivão português, tivemos acesso às informações e relatos 

daquele período, tais como a descrição climática e geográfica. Contudo, essas manifestações propiciaram 

condições para as futuras produções literárias do Brasil colonial e fomentaram na criação de uma escrita 

artística voltada ao ambiente, ao homem e à formação cultural do país. 

 

A LITERATURA INFORMATIVA 

 

Também chamada de literatura da informação, é conhecida pelos relatos e descrições do território brasileiro 

durante os primeiros anos no processo de colonização brasileira. Os textos tinham o intuito de informar aos 

governantes de Portugal sobre o território explorado sobre os interesses comerciais: exploração de matéria-

prima, área favorável para a implementação de colônias, a abundância de minérios, a grandiosidade da 

fauna, o contato com os indígenas, entre outros. 

 

Leia, abaixo, um trecho da carta do escrivão Pero Vaz de Caminha, enviada à corte Portuguesa, pouco tempo 

após a descoberta das terras brasileiras: 

 

"Andam nus sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma cousa de cobrir nem mostrar suas vergonhas 

e estão acerca disso com tanta inocência como têm de mostrar no rosto. (...) Eles porém contudo andam 

muito bem curados e muito limpos e naquilo me parece ainda mais que são como as aves ou alimárias 
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monteses que lhes faz o ar melhor pena e melhor cabelo que as mansas, porque os corpos seus são tão 

limpos e tão gordos e tão fremosos que não pode mais ser." 

 

A LITERATURA JESUÍTICA 

 

A literatura jesuítica ou também intitulada como literatura de catequese surgiu com a chegada dos jesuítas 

ao Brasil-Colônia. Os jesuítas vieram à terra tupiniquim para catequizar os índios e, segundo a ideologia 

cristã, era uma maneira de livrá-los de seus “pecados” e conhecer a Deus, além de conquistar novos fiéis e, 

assim, expandir o catolicismo. Os principais nomes da literatura informativa são José de Anchieta, Manuel 

da Nóbrega e Fernão Cardim. É importante dizer, ainda, que os colonizadores ficaram insatisfeitos com a 

atuação dos jesuítas, visto que os índios eram usados como mão de obra escrava para a extração da árvore 

Pau Brasil e, sendo influenciados pelo catolicismo, muitos acabavam sendo protegidos pelos jesuítas para 

outros fins. 

 

O BARROCO 

 

Marcado pelos ideais renascentistas do século XVI, o homem passa a se distanciar, aos poucos, do 

pensamento teocêntrico e aproxima-se das influências do antropocentrismo. Neste sentido, essa corrente 

literária é marcada pela dualidade ideológica, uma vez que no movimento da Contrarreforma na Europa, no 

século XVII, os indivíduos mostram-se divididos entre continuar seguindo os valores cristãos que os regiam, 

ou assumirem uma nova visão materialista do mundo e do homem. 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

São inúmeros os acontecimentos que marcaram o período barroco (no século XVII) e fizeram com que os 

indivíduos passassem, cada vez mais, a se afastar dos ideais cristãos. Tais fatos nos ajudam, também, a 

perceber a importância da Igreja como uma das principais instituições da sociedade. Dentre eles, devemos 

ressaltar: 

 

 Renascimento 

 Divisão da sociedade em três classes: clero, nobreza e Terceiro Estado; 

 Reforma Protestante (iniciada no século XVI); 

 Contrarreforma 

 

(Pintura sobre O Concílio de Trento, ou também conhecido como Reforma Católica) 

CARACTERÍSTICAS DO BARROCO 

 

Saiba quais são as características mais marcantes da corrente barroca: 

 

 Conflito entre a visão antropocêntrica e visão teocêntrica; 

 Oposição entre o mundo material e o mundo espiritual; 
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 Idealização amorosa, sensualismo e sentimento de culpa cristã; 

 Consciência sobre a efemeridade do tempo; 

 Sentimento de morbidez; 

 Gosto por raciocínios complexos. 

Além disso, os aspectos formais referentes ao Barroco são: 

 

 Uso de figuras de linguagens, tais como antítese, paradoxo e inversão; 

 Uso do soneto e versos decassílabos; 

 Vocabulário culto; 

 Gosto por construções complexas e raras; 

 Cultismo (jogo de palavras); 

 

 Conceptismo (jogo de ideias). 

O BARROCO NO BRASIL 

O Brasil, no século XVII, ainda era uma colônia. Nesse momento, a exploração da cana-de- açúcar e a 

exploração do trabalho escravo eram as grandes movimentações econômicas. O Barroco no Brasil estava 

dividido em duas classificações: prosa e poesia. Na primeira, os grandes destaques são Padre Antônio 

Vieira, Sebastião da Rocha Pita e Nuno Marques Pereira. Já no campo da poesia, os nomes de Gregório de 

Matos, Bento Teixeira, Botelho de Oliveira e Frei Itaparica são os representantes da poesia. 

 

Padre Antônio Vieira era conhecido por seus sermões e seu caráter persuasivo. Por meio de sua oratória, 

visava resgatar novos fiéis à Igreja, denunciava a realidade social e abordava sobre as causas políticas da 

época, o que fez com que criasse muitas inimizades com os governantes. Além disso, suas pregações 

abordavam sobre a posição do índio, do domínio inglês sobre a colônia por ocasião da invasão holandesa e 

também sobre a educação espiritual. 

 

Na poesia, o grande nome era Gregório de Matos. O autor abordava três vertentes: 

a) Poesia lírica: dividida em duas vertentes, ambas marcadas pela exploração de contrastes: as de natureza 

filosófica e reflexiva e as de temática amorosa. Na primeira, aparecem o desconcerto do mundo e a 

inconstância das coisas. Já na segunda, predominam questões relacionadas ao paradoxo da vida amorosa 

e 

à beleza da mulher contrastada com a efemeridade do tempo. Além disso, o contraste entre o desejo pela 

amada com o sentimento de culpa por sentir tal desejo. 

b) Poesia satírica (o “Boca do Inferno”): essa é a vertente mais popular de Gregório de Matos. As suas 

críticas aos governantes, principalmente à situação da Bahia, o conferiram o apelido de “Boca do Inferno”. 

c) Religiosa: Essa vertente é bastante presente na poesia de Gregório de Matos. Nela, o sujeito poético vive 

um conflito entre razão e fé. 

 

O ARCADISMO 
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A corrente literária árcade, influenciada pelos ideais do Iluminismo no século XVIII, visava retornar alguns 

marcos artísticos do período renascentista. Com o intuito de promover o racionalismo na poesia - uma vez 

que o período da dualidade barroca deu espaço ao antropocentrismo – o Arcadismo é caracterizado pela 

temática mais pastoril e bucólica, contrariando os apegos materialistas que marcavam aquele momento e 

resgatando alguns aspectos da cultura clássica.  

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Os acontecimentos mais importantes do século XVII e que marcaram o Arcadismo foram: 

• Iluminismo; 

• 1789 - Revolução Francesa; 

• 1789 - Inconfidência Mineira (No Brasil); 

• 1798 - Conjuração Baiana (No Brasil);  

 

 
(Revolução Francesa, 1789.) 

 

CARACTERÍSTICAS DO ARCADISMO 

 

Veja, abaixo, algumas das principais características do Arcadismo:  

• Bucolismo; 

• Pastoralismo;  

• Uso da razão; 

• Temática universalista;  

• Valorização da cultura greco-romana; 

• Objetividade; 

• Contraste entre a simplicidade da vida X apegos materiais; 

• Convencionalismo amoroso; 

• Contraste entre o ambiente urbano e o ambiente campestre; 

 

OBS.: O sentimento de evasão ao campo era imaginário, pois a maioria dos árcades pertenciam ao cenário 

burguês e naquele momento iniciava-se um período de urbanização nas cidades e a transição do êxodo 

rural. Podemos perceber, portanto, que essa “fuga” ao campo é uma simulação, um fingimento poético.  
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Em relação à linguagem e forma estrutural das poesias árcades, temos a presença de:  

• Sonetos; 

• Versos decassílabos; 

• Ordem direta (da estrutura sintática); 

• Linguagem mais simples. 

 

LEMAS ÁRCADES 

 

Conhecidos como lemas árcades, estes são expressões latinas que remetem aos valores de uma vida 

simples, sem apegos materiais e que valorize as pequenas coisas da vida. Veja quais são:  

• Carpe Diem (Aproveitar a vida, viver o momento); 

• Locus Amoenus (Lugar ameno, significa um lugar simples, um refúgio longe dos centros urbanos); 
• Fugere Urbem (Fuga da cidade, remetendo à felicidade da vida no campo, em contraste com o caos 

urbano); 

• Aurea Mediocritas (Desvínculo à vida material, que segundo os árcades era considerada uma vida 
medíocre, mas rica em realizações espirituais); 

• Inutillia Truncat (“cortar o inútil”, ou seja, afastar-se da infelicidade que o apego material pode causar). 

PRINCIPAIS AUTORES NO BRASIL 

 

Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, Silva Alvarenga e Santa Rita Durão e 

Basílio. 

 

CARTAS CHILENAS  
 

No Brasil, durante o período da Inconfidência Mineira, muitos autores e intelectuais eram engajados 

politicamente e lutavam contra as tiranias do governo. As cartas chilenas tratam-se de poemas que 

criticavam o abuso de poder e satirizavam os desmandos administrativos da região mineira, além disso, por 

medo de serem perseguidos, os escritores omitiam a sua autoria.  

 

Leia um trecho de uma das cartas, que aborda sobre os despachos e os contratos: 

 

“Os grandes, Doroteu, da nossa Espanha 

Têm diversas herdades: uma delas 

Dão trigo, dão centeio e dão cevada, 

As outras têm cascatas e pomares, 

Com outras muitas peças, que só servem, 

Nos calmosos verões, de algum recreio. 

Assim os generais da nossa Chile 

Têm diversas fazendas: numas passam 

As horas de descanso, as outras geram 

Os milhos, os feijões e os úteis frutos 

Que podem sustentar as grandes casas.” 
Fonte: http://pt.poesia.wikia.com/wiki/Cartas_Chilenas/VIII 
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Exercícios 

 

1.  

 
(ECKHOUT, A. “Índio Tapuia” (1610-1666)  

 

“A feição deles é serem pardos, maneira d’avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. 

Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma cousa cobrir, nem mostrar suas 

vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto.” 
(CAMINHA, P. V. A carta. www.dominiopublico.gov.br.) 

 

Ao se estabelecer uma relação entre a obra de Eckhout e o trecho do texto de Caminha, conclui-se que: 

a) ambos se identificam pelas características estéticas marcantes, como tristeza e melancolia, do 

movimento romântico das artes plásticas.   

b) o artista, na pintura, foi fiel ao seu objeto, representando-o de maneira realista, ao passo que o texto 

é apenas fantasioso.   

c) a pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que 

sofreriam processo colonizador.   

d) o texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura europeia e a cultura indígena.   

e) há forte direcionamento religioso no texto e na pintura, uma vez que o índio representado é objeto 

da catequização jesuítica. 

 

2. Quando Deus redimiu da tirania 
Da mão do Faraó endurecido 

O Povo Hebreu amado, e esclarecido, 

Páscoa ficou da redenção o dia. 

 

Páscoa de flores, dia de alegria 

Àquele Povo foi tão afligido 

O dia, em que por Deus foi redimido; 

Ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia. 

 

Pois mandado pela alta Majestade 

Nos remiu de tão triste cativeiro, 

Nos livrou de tão vil calamidade. 
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Quem pode ser senão um verdadeiro 

Deus, que veio estirpar desta cidade 

O Faraó do povo brasileiro. 
(DAMASCENO, D. (Org.). Melhores poemas: Gregório de Matos. São Paulo: Globo, 2006.) 

 

 

Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o 

soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa por: 

a) visão cética sobre as relações sociais. 

b) preocupação com a identidade brasileira. 

c) crítica velada à forma de governo vigente. 

d) reflexão sobre os dogmas do cristianismo. 

e) questionamento das práticas pagãs na Bahia. 

 

3. Texto I 
“É a vaidade, Fábio, nesta vida, 

Rosa, que da manhã lisonjeada, 

Púrpuras mil, com ambição dourada, 

Airosa rompe, arrasta presumida.” 
 

Texto II 

“Depois que nos ferir a mão da morte, 

ou seja neste monte, ou noutra serra, 

nossos corpos terão, terão a sorte 

de consumir os dous a mesma terra.” 

 

O texto I é barroco; o texto II é arcádico. Comparando-os, é possível afirmar que os árcades optaram 

por uma expressão: 

a) impessoal e, portanto, diferenciada do sentimentalismo barroco, em que o mundo exterior era 

projeção do caos interior do poeta. 

b) despojada das ousadias sintáticas da estética anterior, com predomínio da ordem direta e de 

vocábulos de uso corrente.  

c) que aprofunda o naturalismo da expressão barroca, fazendo que o poeta assuma posição 

eminentemente impessoal. 

d) em que predominam, diferentemente do Barroco, a antítese, a hipérbole, a conotação poderosa. 

e) em que a quantidade de metáforas e de torneios de linguagem supera a tendência denotativa do 

Barroco. 
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4. Leia o poema abaixo: 
 

“Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, 

Que vive de guardar alheio gado; 

De tosco trato, de expressões grosseiro, 

Dos frios gelado e dos sóis queimado. 

 

Tenho próprio casal e nele assisto 

Dá-me vinho, legume, fruta, azeite; 

Das brancas ovelhinhas tiro o leite, 

E mais as finas lãs, de que me visto. 

 

Graças, Marília bela, 

Graças à minha Estrela!” 

 

O texto tem traços que caracterizam o período literário ao qual pertence. Uma qualidade patente 

nesta estrofe é: 

a) o bucolismo; 

b) o misticismo; 

c) o nacionalismo; 

d) o regionalismo; 

e) o indianismo. 

 

5. Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que: 
a) é formada principalmente de poemas narrativos e textos dramáticos que visavam à catequese. 
b) Inicia com a prosopopeia, de Bento Teixeira.  
c) É constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica 
d) Os textos que a constituem apresentam evidentemente preocupação artística e pedagógica. 
e) Descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o homem, ao relatar as condições encontradas 

no Novo Mundo. 
 

6. A “literatura jesuíta”, nos primórdios de nossa história: 
a) grande valor informativo; 

b) marca nossa maturação clássica; 

c) visa à catequese do índio, à instrução do colono e sua assistência religiosa e moral; 

d) está a serviço do poder real; 

e) tem fortes doses tem nacionalistas. 
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7. Leia a estrofe abaixo e faça o que se pede: 
 

Dos vícios já desligados 

nos pajés não crendo mais, 

nem suas danças rituais, 

nem seus mágicos cuidados. 
(ANCHIETA, José de. O auto de São Lourenço [tradução e adaptação de Walmir Ayala]  

Rio de Janeiro: Ediouro[s.d.]p. 110) 

 

Assinale a afirmativa verdadeira, considerando a estrofe acima, pronunciada pelos meninos índios em 

procissão: 

a) Os meninos índios representam o processo de aculturação em sua concretude mais visível, como 

produto final de todo um empreendimento do qual participaram com igual empenho a Coroa 

Portuguesa e a Companhia de Jesus. 
b) A presença dos meninos índios representa uma síntese perfeita e acabada daquilo que se 

convencionou chamar de literatura informativa. 
c) Os meninos índios estão afirmando os valores de sua própria cultura, ao mencionar as danças rituais 

e as magias praticadas pelos pajés. 
d) Os meninos índios são figuras alegóricas cuja construção como personagens atende a todos os 

requintes da dramaturgia renascentista. 
e) Os meninos índios representam a revolta dos nativos contra a catequese trazida pelos jesuítas, de 

quem querem libertar-se tão logo seja possível. 
 

8. Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado porque padeceis em um modo muito semelhante 

o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de dois 

madeiros, e a vossa em um engenho é de três. Também ali não faltaram as canas, porque duas vezes 

entraram na Paixão: uma vez servindo para o cetro de escárnio, e outra vez para a esponja em que lhe 

deram o fel. A Paixão de Cristo parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar, e tais são 

as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido, e vós despidos; Cristo sem comer, e vós famintos; 

Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os 

nomes afrontosos, de tudo isto se compõe a vossa imitação, que, se for acompanhada de paciência, 

também terá merecimento de martírio.  
VIEIRA, A. Sermões. Tomo XI. Porto: Lello & Irmão, 1951 (adaptado). 

 

O trecho do sermão do Padre Antônio Vieira estabelece uma relação entre a Paixão de Cristo e:  

a) a atividade dos comerciantes de açúcar nos portos brasileiros.  

b) a função dos mestres de açúcar durante a safra de cana.  

c) o sofrimento dos jesuítas na conversão dos ameríndios.  

d) o papel dos senhores na administração dos engenhos.  

e) o trabalho dos escravos na produção de açúcar. 
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9. Leia o trecho abaixo: 
 

Sou Pastor; não te nego; os meus montados 

São esses, que aí vês; vivo contente 

Ao trazer entre a relva florescente 

A doce companhia dos meus gados. 

 

Os versos acima são exemplos: 

a) do espírito harmonioso da poesia arcádica. 

b) do estilo tortuoso do período barroco. 

c) do refinamento e da ostentação da poesia parnasiana. 

d) do intento nacionalista na poesia romântica. 

e) do humor e do lirismo dos primeiros modernistas.  

 

Texto para as questões 10 e 11. 

 

10. O pregar há-de ser como quem semeia, e não como quem ladrilha ou azuleja. Ordenado, mas como as 

estrelas. (...) Todas as estrelas estão por sua ordem; mas é ordem que faz influência, não é ordem que 

faça lavor. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez 

de palavras. Se de uma parte há-de estar branco, da outra há-de estar negro; se de uma parte está dia, 

da outra há-de estar noite; se de uma parte dizem luz, da outra hão-de dizer sombra; se de uma parte 

dizem desceu, da outra hão-de dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão duas palavras 

em paz? Todas hão-de estar sempre em fronteira com o seu contrário? Aprendamos do céu o estilo da 

disposição, e também o das palavras.  
(Vieira, Antônio [Pe.].Sermão da Sexagésima.) 

 

A metáfora do xadrez é explicada, no texto, com a seguinte figura de linguagem:  

a) hipérbole.  

b) antítese.  

c) repetição.  

d) rima.  

e) metonímia. 
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Gabarito 

 

1. C 

O texto é um relato informativo do escrivão Pero Vaz de Caminha, que contribuiu para o armazenamento 

de testemunhos históricos durante o início do Brasil Colônia, com esse fato, as letras A e B devem ser 

descartadas. Na letra D, o relato do escrivão é apenas descritivo sobre a cultura indígena, o que não 

apresenta contraste com a cultura europeia e, na letra E, o texto não carrega nenhum direcionamento 

cristão. O gabarito, logo, é letra C com base em nosso conhecimento histórico e literário sobre o 

Quinhentismo. 

 

2. C 

Ao tratar da relação do governo com o povo, o soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa 

por crítica velada à forma de governo vigente, pois mostra que o governador da Bahia, ou, o “Deus da 

Bahia”, tratava os brasileiros com tirania, da mesma forma que o Faraó tratava os gregos – por isso foi 

chamado de “Faraó do povo brasileiro” na última estrofe. 

 

3. B 

O texto barroco faz uso do predomínio de figuras de linguagem, carregando um alto valor subjetivo, como 

também a presença de uma linguagem mais rebuscada. Já o arcadismo busca um discurso mais objetivo, 

junto a uma harmonização de ideias e uma linguagem mais simples, o que confirma a letra B. As outras 

alternativas (A, C, D e E) cultivam aspectos presentes na literatura barroca, escola anterior à literatura 

árcade. 

 

4. A 

As alternativas B, C, D e E não fazem relação com a estética árcade, uma vez que o misticismo só surge 

na temática literária em meados do século XIX, e não há características de predomínio nacionalista. 

Ademais, no poema, há a presença do convencionalismo amoroso, aspecto presente na literatura árcade 

e o eu lírico não aprofunda uma descrição de uma região específica, tampouco explora sobre o tema 

indianista. Com isso, percebemos que a letra A aborda sobre a qualidade do bucolismo, que consiste na 

referência ao ambiente campestre e na simplicidade da vida no campo, mas que pode proporcionar a 

felicidade pelos pequenos momentos. 

 

5. C 

O primeiro século da vida colonial brasileira ao qual o enunciado faz referência é o século XVI. Neste 

sentido, é importante lembrar que o período Quinhentista era marcado pela literatura informativa, que 

contribuiu para o acervo histórico-nacional, e a literatura jesuítica, com o intuito de apresentar aos índios 

os preceitos cristãos e preservar a fé nos colonos.  

 

6. C 

A literatura de catequese tinha como intuito a catequização dos índios e a educação espiritual dos 

colonos, o que confirma a letra C. Já na letra A, a literatura que apresenta cunho informativo, é a literatura 

da informação, com relatos da descoberta das terras brasileiras. A letra B e D também estão erradas, 
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porque no território brasileira ainda não havia uma maturação clássica por parte dos escritores, tampouco 

a literatura jesuítica servia o poder real. As doses nacionalistas, expressa na letra E, só chegará nas 

futuras escolas literárias, a partir do século XIX. 

 

7. A 

No texto, temos uma breve apresentação do processo de imposição cultural, uma vez que os próprios 

líderes indígenas passam por um processo de “aculturação” e já não creem mais em sua própria cultura. 

Vale destacar que o enunciado diz que a estrofe foi anunciada pelos meninos índios em procissão, ou 

seja, envolvidos pelo sentimento de imposição cristã devido o processo de catequização.  

 

8. E 

Os sermões de Padre Antônio Vieira têm o intuito de persuadir os fiéis a uma determinada perspectiva, 

principalmente ao comparar valores cristãos. No texto, Vieira compara o sofrimento de Cristo com os 

escravos que trabalham nos engenhos, como evidenciam os trechos “Cristo sem comer, e vós famintos; 

Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo”, numa tentativa de justificar os maus-tratos 

sofridos e vivenciados pelos escravos. 

 

9. A 

O trecho dialoga com os lemas árcades “Aurea Mediocritas” e “Inutilia Truncat”, pois o eu lírico valoriza 

uma vida simples, no meio do ambiente natural e distante dos apegos materiais. 

 

10. B 

O texto de Antônio Viera é marcado pelo contraste de termos, como pode ser visto em “branco x negro”, 

“luz x sombra”, “desceu x subiu” e “dia x noite”.  
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Introdução ao estudo das funções: Produto Cartesiano, relação, 

definição de função 
 

Resumo 

 

Antes de definirmos funções, é fundamental que tenhamos conhecimentos prévios sobre alguns 

pontos importantes, como, por exemplo: 

 

Par ordenado: 

Um par ordenado (x, y) é um par de coordenadas que serve para localizar um determinado ponto 

num sistema de eixos coordenados. 

A coordenada x se chama abscissa e mede a distância do ponto ao eixo y. Por convenção, dizemos 

que o valor de x é positivo quando o ponto está a direita do eixo y e negativa quando está a esquerda. 

Já a coordenada y se chama ordenada e mede a distância do ponto ao eixo x. A ordenada y é 

positiva quando o ponto está acima do eixo x e é negativa quando está acima. 

 

Produto Cartesiano: 

O Produto cartesiano entre dois conjuntos A e B é o conjunto de todos os pares ordenados (x ,y) que 

podem ser formados, sendo x pertencendo a A e y pertencente a B. 

 A x B = { (x, y) | x ϵ A e y ϵ B } 

Ex: Sendo A = { 1, 2 } e B = { 3, 4, 5 } 

A x B = { (1,3), (1,4), (1,5), (2,3), (2,4), (2,5) }       

B x A = { (3,1), (3,2), (4,1), (4,2), (5,1), (5,2) } 

 

OBS: 

1) Nota-se que o produto cartesiano de A x B ≠ B x A. 

2) Nota-se também que a quantidade de pares ordenados do produto cartesiano é a multiplicação da 

quantidade de elementos de cada conjunto. 

n(A x B) = n(A) x n(B), que no nosso exemplo é 6 = 2 x 3. 

 

 Representações:  
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Relação: 

Uma relação é um conjunto de pares ordenados cujas coordenadas obedecem a uma lei de 

formação.  

 

Ex: A = {0,1,2,3} e B = {0,1,2,3,4} e R = { (x, y) ϵ A x B | x² = y }. Assim temos que R = {(0,0), (1,1), (2,4)} 

 

Função: 

Uma função é um caso particular muito especial de relação.  Uma relação é dita função de A em B 

se todos os elementos de A possuírem exatamente uma imagem em B. O conjunto A é chamado Domínio 

da função e o conjunto B é chamado Contradomínio. Os valores encontrados em B (contradomínio) 

mediante os cálculos (utilizando a lei de formação) pertencem a um subconjunto de B chamado Imagem da 

função. 

 

Ex: Considere os conjuntos A = {0, 1, 2, 3, 4) e B = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} e a relação de A em B 

definida por f(x) = 2x. Observe que: 

x = 0 → y = 0 

x = 1 → y = 2 

x = 2 → y = 4 

x = 3 → y = 6 

x = 4 → y = 8 

Dom(f) = A; Cd(f) = B; Im(f) = {0, 2, 4, 6, 8} 

 

 

OBS: 

 

Esta relação, por exemplo, não é uma função, já que todos os elementos do domínio possuem 3 

imagens, cada. 
 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

  

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/exercicios-enem-introducao-ao-estudo-das-funcoes-produto-cartesiano-relacao-definicao-de-funcao-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=funcoes
https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/exercicios-enem-introducao-ao-estudo-das-funcoes-produto-cartesiano-relacao-definicao-de-funcao-/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica1&utm_term=funcoes
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Exercícios 

 

1. Alunos de um curso de engenharia desenvolveram um robô “anfíbio” que executa saltos somente nas 

direções norte, sul, leste e oeste. Um dos alunos representou a posição inicial desse robô, no plano 

cartesiano, pela letra P,  na ilustração. 

 

 

 

A direção norte-sul é a mesma do eixo y,  sendo que o sentido norte é o sentido de crescimento de y,  

e a direção leste-oeste é a mesma do eixo x,  sendo que o sentido leste é o sentido de crescimento de 

x.  

Em seguida, esse aluno deu os seguintes comandos de movimentação para o robô: 4  norte, 2  leste e 

3  sul, nos quais os coeficientes numéricos representam o número de saltos do robô nas direções 

correspondentes, e cada salto corresponde a uma unidade do plano cartesiano. 

 

Depois de realizar os comandos dados pelo aluno, a posição do robô, no plano cartesiano, será  

a) (0; 2).     

b) (0; 3).     

c) (1; 2).     

d) (1; 4).     

e) (2;1).     

2. Os conjuntos A  e B  têm, respectivamente, 5 x−  e 3x  elementos e A B  tem 8x 2+  elementos. 

Então, se pode admitir como verdadeiro que:  

a) A tem cinco elementos     

b) B tem quatro elementos     

c) B tem seis elementos     

d) A tem mais de seis elementos     

e) B tem menos de três elementos  
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3. Considere a função real definida por 

 

24 x , se x 1 
f(x) .

2(x 1), se x 1

 − 
= 

+ 

 

           

Então o valor da razão 
f(3) f(1)

f(2) f(0)

−

+
 é igual a:  

a) 0,5     

b) 1,0     

c) 1,5     

d) 2,0     

 

4. As atividades de comunicação humana são plurais e estão intimamente ligadas às suas necessidades 

de sobrevivência. O problema de contagem, por exemplo, se confunde com a própria história humana 

no decorrer dos tempos. Assim como para os índios mundurucus, do sul do Pará, os waimiri-atroari, 

contam somente de um até cinco, adotando os seguintes vocábulos: awynimi é o número 1, typytyna é 

o 2, takynima é o 3, takyninapa é o 4, e, finalmente, warenipa é o 5.  

(Texto Adaptado: Scientific American – Brasil, “Etnomatática”. Edição Especial, Nº 11, ISSN 1679-5229) 

Considere A  o conjunto formado pelos números utilizados no sistema de contagem dos waimiriatroari, 

ou seja,  A 1,2,3,4,5 .=  Nestas condições, o número de elementos da relação 

( ) 1R x,y A A y x=     é igual a:  

a) 5.    

b) 10.    

c) 15.    

d) 20.    

e) 25.    

 

5. Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo 

estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o 

percurso, indicado pelas setas, realizado por um ônibus nessa rota e a localização de dois de seus 

atuais pontos de parada, representados por P e Q. 
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Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado, nesse percurso, entre as paradas já 
existentes P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e entre os 
pontos T e Q sejam iguais. 
 
De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são. 
a) (290,20) 
b) (410,0) 
c) (410,20) 
d) (440,0) 
e) (440,20) 

 

6. Deseja-se postar cartas não comerciais, sendo duas de 100g, três de 200g e uma de 350g. O gráfico 

mostra o custo para enviar uma carta não comercial pelos Correios:  

 
O valor total gasto, em reais, para postar essas cartas é de : 
a) 8,35.     
b) 12,50.    
c) 14,40.     
d) 15,35.     
e) 18,05. 
 

7. O gráfico fornece os valores das ações da empresa XPN, no período das 10 às 17 horas, num dia em 

que elas oscilaram acentuadamente em curtos intervalos de tempo.  

 
 
 Neste dia, cinco investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horários 
diferentes, de acordo com a seguinte tabela.  
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Com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio?   
a) 1     
b) 2    
c) 3  
d) 4 
e) 5 
 

8. O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo 

registrou alta. Comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste 

ano, houve incremento de 4 300 vagas no setor, totalizando 880 605 trabalhadores com carteira 

assinada. 

Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos seis primeiros 
meses do ano. Considerando-se que y e x representam, respectivamente, as quantidades de 
trabalhadores no setor varejista e os meses, janeiro sendo o primeiro, fevereiro, o segundo, e assim por 
diante, a expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é: 
a) y = 4300x 
b) y = 884905x 
c) y  = 872005 + 4300x 
d) y = 876305 + 4300x 
e) y = 880605 + 4300 
 

 

9. O sódio está presente na maioria dos alimentos industrializados, podendo causar problemas cardíacos 

em pessoas que ingerem grandes quantidades desses alimentos. Os médicos recomendam que seus 

pacientes diminuam o consumo de sódio. Com base nas informações nutricionais de cinco marcas de 

biscoitos (A, B, C, D e E), construiu-se um gráfico, que relaciona quantidades de sódio com porções de 

diferentes biscoitos. 

 
Qual das marcas de biscoito apresentadas tem a menor quantidade de sódio por grama do produto? 
a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
e) E  
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10. Qual dos seguintes gráficos não representa uma função f: R→ R? 

a)  c)  e)  

b)  d)  
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Gabarito 

 

1. C 
Tem-se que P ( 1,1).= −  Portanto, após realizar os comandos dados pelo aluno, a posição do robô, no 

plano cartesiano, será ( 1 2,1 4 3) (1, 2).− + + − =    

 

2. C 
Sendo 𝑥 ∈  ℝ  e sabendo que n(A B) n(A) n(B), =  temos: 

 
28x 2 (5 x) 3x 3x 7x 2 0

x 2.

+ = −   − + =

 =
  

 

Portanto, n(B) 3 2 6.=  =    

 

3. A 

f(3) = 8; f(1) = 3; f(2) = 6; f(0) = 4 

Logo: 
8−3

6+4
=  

5

10
= 0,5 

 

4. C 
É fácil ver que o resultado pedido é dado por 5 4 3 2 1 15.+ + + + =    
 

5. E 

Temos os pontos P(30, 20) e Q(550, 320). A distância percorrida pelo ônibus foi de: (550 – 30) + (320 – 

20) = 820.  

O ponto T deve dividir a trajetória ao meio, logo, a distância percorrida P e T deve ser 410, assim, as 

coordenadas desse ponto será de T (30 + 410, 20) = T(440, 20). 

 

6. D 

A partir do gráfico é possível observar que a postagem de uma carta de 100 g custa R$ 1,70, de uma carta 

de 200 g custa R$ 2,65 e de uma carta de 350 g custa R$ 4,00. 

Então, a postagem de duas cartas de 100g, três de 200g e uma de 350g, será: 

2 . 1,70 + 3 . 2,65 + 1 . 4 = 3,40 + 7,95 + 4 = 15,35. 

 

7. A 

Calcula-se o ganho por ação de cada investidor através da diferença entre o valor da venda e o da 

compra. Os valores de compra e venda são retirados do gráfico de acordo com a hora em que foram 

efetuados. Aquele cujo valor for maior é o que fez o melhor negócio, uma vez que todos venderam a 

mesma quantidade de ações. 

Investidor 1: 460 – 150 = 310 

Investidor 2: 200 – 150 = 50 

Investidor 3: 460 – 380 = 80 

Investidor 4: 100 – 460 = -360 (prejuízo de R$ 360,00) 

Investidor 5: 150 – 50 = 100 
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O maior valor é 310 reais, obtido pelo investidor 1. 

 

8. C 

A expressão que relaciona a quantidade y de trabalhadores e o número de meses x a partir de janeiro é: 

y = (880 605 – 4 300) + 4300 . (x – 1) ⇔ y = 872 005 + 4300x. 

 

 

9. D 

Analisando o gráfico, temos que a quantidade de sódio por grama é no produto 

A igual a 100/25 = 4 

B igual a 80/40 = 2 

C igual a 250/50 = 5 

D igual a 100/80 = 1,25 

E igual a 200/100 = 2 

A marca que tem, menos quantidade de sódio por grama é a D. 

 

10. E 

Para ser função, todo valor de x deve ter um único correspondente em y. Se ao passar uma reta vertical 

no gráfico e mais de dois pontos interceptarem a curva não é função. Isso ocorre na alternativa E 
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Teoria dos Conjuntos 

 

Resumo 

 

Apesar de não haver uma definição formal para conjuntos, podemos entender que um conjunto é uma 

reunião de elementos que pertencem a um grupo em comum. Assim, já podemos entender que, para estudar 

conjuntos, devemos ter em mente os elementos que formam um conjunto. 

Um conjunto pode ser representado de duas formas, perceba: 

 

Através de Chaves: Quando queremos representar um conjunto por extenso, colocamos seus elementos entre 

chaves e assim se entende que essa reunião de elementos formam um conjunto. Exemplo: Q = {a, b, c, d}. 

 

Através de um Diagrama: Podemos representar um conjunto através de um diagrama onde seus elementos 

estão presentes em seu interior. Exemplo: 

 

 

Em ambos os exemplos acima temos um conjunto Q, onde seus elementos são a, b, c e d. 

 

Relação entre um elemento e um conjunto 

 

Para relacionar um elemento e um conjunto, utilizamos os símbolos   (Pertence) e (Não pertence). 

 

Exemplo: Considere o conjunto Q = {a, b, c, d}. Podemos dizer que a   Q, porém t   Q. 

 

Relação entre dois conjuntos 

 

Para relacionar dois conjuntos entre si, utilizamos os símbolos   (Está contido) e   (Não está 

contido),  (Contém) e  (Não contém). 

 

Exemplo: Considere o conjunto Q = {a, b, c, d}. Perceba as seguintes relações: 

- {a,b} Q 

 

- {a,b,x}   Q 

 

a 

d 
c 

b 
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- {d} Q  

 

- Q  {b, u, c}  

 

- Q  {a,b}  

 

 

Subconjuntos de um conjunto 

 

Um subconjunto de um conjunto Q é todo conjunto que está contido em Q. Assim, usando como 

exemplo o conjunto Q = { a, b, c, d}, temos que seus subconjuntos são: 

{}, {a}, {b}, {c}, {d}, {a,b}, {a,c}, {a,d}, {b,c}, {b,d}, {c,d}, {a,b,c}, {a,b,d}, {a,c,d}, {b,c,d} e {a,b,c,d}. 

 

Perceba que nesse conjunto de 4 elementos, existem 16 = 24 subconjuntos. Analogamente, a grosso 

modo, podemos dizer que num conjunto de n elementos, teremos 2n subconjuntos desse conjunto. 

 

 

Quando tratamos de conjuntos, temos algumas operações que podemos efetuar entre eles. 

 

União entre conjuntos (U): Na união entre dois conjuntos, representada pelo símbolo “U”, temos que, 

literalmente, unir os elementos de todos envolvidos na operação em um único conjunto só. A união 

representada no diagrama é: 

 

 

 

Exemplo: Sejam os conjuntos S = {1, 2, 3, 4} e T = {1, 3, 5, 7}, dizemos que a união S U T = {1, 2, 3, 4, 5, 7}, ou 

seja, todos os elementos reunidos no conjunto união. 

 

 

Interseção entre conjuntos (∩): Na interseção entre dois conjuntos, representada pelo símbolo “∩”, temos 

que o conjunto interseção será aquele que contém todos os elementos presentes em todos os conjuntos 

envolvidos, ou seja, todos os elementos em comum entre os conjuntos. A interseção representada no 

diagrama é: 
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Exemplo: Sejam os conjuntos S = {1, 2, 3, 4} e T = {1, 3, 5, 7}, dizemos que a interseção S ∩ T = {1,3}, ou seja, 

todos os elementos presentes nos dois conjuntos. 

 

Subtração ou diferença entre conjuntos: Na subtração entre dois conjuntos, o conjunto subtração é aquele 

que contém os elementos do primeiro conjunto que NÃO estão presentes no segundo conjunto. A diferença 

representada no diagrama é: 

 

 

 

 

Exemplo: Sejam os conjuntos S = {1, 2, 3, 4} e T = {1, 3, 5, 7}, dizemos que a subtração S – T = {2, 4}, ou seja, o 

que tem em S e não tem em T. Já a subtração T – S = {5, 7}, ou seja, o que tem em T e não tem em S. 

 

Conjunto complementar: Considere A um conjunto qualquer e B conjunto universo. Todos os elementos que 

não estão em A estão no complementar de A. 

O conjunto AC pode ser definido por: A∁ = U–A ={ x  | x∈U  e  x∉A} . 

Complemento relativo: Seja A e B dois conjuntos quaisquer com A⊂B. O conjunto abaixo é chamado de 

complementar de A com relação a B: 
A

B
B A= − . 

 

Podemos usar a teoria de conjuntos para resolver diversos tipos de problemas. 

 

Exemplo: Uma pesquisa realizada com 100 pessoas em uma pizzaria, revelou que destas, 70 gostam de 

pizzas salgadas, 50 gostam de pizza doce e 20 gostam de pizzas salgadas e doces. Quantas foram as 

pessoas que responderam que gostam apenas de pizzas doces?  

 

Inicialmente, podemos reparar que o total de pessoas que gostam de pizza salgada e pizza doce (50 + 70 = 

120) ultrapassa o total de pessoas (100 pessoas). Com isso, mesmo que o enunciado não informasse, 

poderíamos concluir que existe interseção entre os conjuntos. Considere o esquema abaixo: 
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Precisamos descontar a interseção, pois, quando analisamos o conjunto vermelho (Pizza Salgada) estamos 

contando a interseção duas vezes. Afinal, 70 pessoas gostam de pizza salgada e 20 gostam de salgada e 

doce. Portanto, 50 pessoas gostam apenas de pizza salgada. Dessa mesma forma, conseguimos concluir 

que 30 pessoas gostam apenas de pizza doce. 
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Exercícios 

 

1. Sejam os conjuntos A {x | 0 x 5},=     =   −B {x | x 5}  e =  C {x | x 0}.  Pode-se afirmar 

que  

a) (A B) C C−  =     

b) (A C) B−  =      

c) (B C) A  =     

d) (B C) A A  =     

 

2. Os conjuntos X  e Y  são tais que X {2, 3, 4, 5}=  e X Y {1, 2, 3, 4, 5, 6}. =  É necessariamente verdade 

que  

a) {1, 6} Y.     

b) Y {1, 6}.=     

c) X Y {2, 3, 4, 5}. =     

d) X Y.     

e) 4 Y.     
 

3. Se = A {x | x é divisor de 60}  e =   B {x |1 x 5},  então o número de elementos do conjunto 

das partes de A B  é um número  

a) múltiplo de 4,  menor que 48.     

b) primo, entre 27  e 33.     

c) divisor de 16.     

d) par, múltiplo de 6.     

e) pertencente ao conjunto {x | 32 x 40}.      

 

4. No dia 17 de Maio próximo passado, houve uma campanha de doação de sangue em uma Universidade. 

Sabemos que o sangue das pessoas pode ser classificado em quatro tipos quanto a antígenos. Uma 

pesquisa feita com um grupo de 100 alunos da Universidade constatou que 42 deles têm o antígeno A, 

36 têm o antígeno B e 12 o antígeno AB. Sendo assim, podemos afirmar que o número de alunos cujo 

sangue tem o antígeno O é: 

a) 20 alunos 
b) 26 alunos 
c) 34 alunos  
d) 35 alunos 
e) 36 alunos 
 

5. Os senhores A, B e C concorriam à liderança de certo partido político. Para escolher o líder, cada eleitor 

votou apenas em dois candidatos de sua preferência. Houve 100 votos para A e B, 80 votos para B e C 

e 20 votos para A e C. Em consequência: 

a) venceu A, com 120 votos. 
b) venceu A, com 140 votos. 
c) A e B empataram em primeiro lugar. 
d) venceu B, com 140 votos. 
e) venceu B, com 180 votos.  
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6. Um fabricante de cosméticos decide produzir três diferentes catálogos de seus produtos, visando a 

públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma 

página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os 

catálogos C1, C2 e C3 terão, respectivamente, 50, 45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada 

catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum; C1 e C3 terão 6 páginas em comum; C2 

e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Efetuando os cálculos 

correspondentes, o fabricante concluiu que, para a montagem dos três catálogos, necessitará de um 

total de originais de impressão igual a: 

a) 135.  
b) 126.  
c) 118.  
d) 114.  
e) 110 

 

7. Uma pesquisa com três marcas concorrentes de refrigerantes, A, B e C, mostrou que 60% das pessoas 

entrevistadas gostam de A, 50% gostam de B, 57% gostam de C, 35% gostam de A e C, 18% gostam de 

A e B, 24% gostam de B e C, 2% gostam das três marcas e o restante das pessoas não gosta de 

nenhuma das três. Sorteando-se aleatoriamente uma dessas pessoas entrevistadas, a probabilidade 

de que ela goste de uma única marca de refrigerante ou não goste de marca alguma é de: 

a) 16%.  
b) 17%.  
c) 20%.  
d) 25%.  
e) 27% 
 

8. Uma determinada empresa de biscoitos realizou uma pesquisa sobre a preferência de seus 

consumidores em relação a seus três produtos: biscoitos cream cracker, wafer e recheados. Os 

resultados indicaram que: 

• 65 pessoas compram cream crackers. 

• 85 pessoas compram wafers. 

• 170 pessoas compram biscoitos recheados. 

• 20 pessoas compram wafers, cream crackers e recheados. 

• 50 pessoas compram cream crackers e recheados. 

• 30 pessoas compram cream crackers e wafers. 

• 60 pessoas compram wafers e recheados. 

• 50 pessoas não compram biscoitos dessa empresa. 
 
Determine quantas pessoas responderam a essa pesquisa. 
a) 200 
b) 250 
c) 320 
d) 370 
e) 530 
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9. Num grupo de 87 pessoas, 51 possuem automóvel, 42 possuem moto e 5 pessoas não possuem 

nenhum dos dois veículos. O número de pessoas desse grupo que possuem automóvel e moto e: 

a) 4. 
b) 11. 
c) 17. 
d) 19. 
 

10. Em uma determinada empresa, os trabalhadores devem se especializar em pelo menos uma língua 

estrangeira, francês ou inglês. Em uma turma de 76 trabalhadores, tem-se: 

• 49 que optaram somente pela língua inglesa; 

• 12 que optaram em se especializar nas duas línguas estrangeiras. 
O número de trabalhadores que optaram por se especializar em língua francesa foi 
a) 15. 
b) 27. 
c) 39. 
d) 44. 
e) 64. 
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Gabarito 

 

1. A 

Representamos os conjuntos A, B  e C  na reta numérica. 

 

 

 

Análise das alternativas: 

[A] Verdadeira: ( )A B C C C−  =  =  

[B] Falsa: ( )A C B A B A−  =  =  

[C] Falsa: ( )B C A A A  =  =  

[D] Falsa:
  (B C) A 5,0 A  = −  =    

 

2. A 

Como {1, 6}  não está contido em X  e está contido em X Y {1, 2, 3, 4, 5, 6}, =  concluímos que 

{1, 6} Y.  

 

3. A 

Tem-se que A {1, 2, 3, 4, 5, 6,10,12,15, 20, 30, 60}=  e B {1, 2, 3, 4, 5}.=  Logo, como A B B, =  segue-se 

que o resultado pedido é 52 32 4 8,= =   isto é, um múltiplo de 4,  menor do que 48.    

 

4. C 

Se 12 pessoas tem o sangue AB, isso quer dizer que: 

A= 42 

B=36  

AB=12, 12 é a interseção dos conjuntos. é o que tem no A e no B ao mesmo tempo..  

42 - 12 = 30, então, 30 pessoas possuem somente o tipo A 

36 - 12 = 24, então, 24 pessoas possuem somente o tipo B 

 

30 + 24 + 12 = 66 

Se são 100 pessoas, menos as 66 = 34 pessoas do tipo O 

 

5. E 

Votos recebidos pelo candidato A = 100 + 20 = 120 

Votos recebidos pelo candidato B = 100 + 80 = 180 

Votos recebidos pelo candidato C = 80 + 20 = 100 
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Logo, venceu B, com 180 votos. 

 

 

6. C 

 

 

7. E 

Gostam só do refrigerante A: 60 -18-35 + 2 = 9% 

Gostam só do refrigerante B: 50-18-24 +  2 =10% 

Gostam só do refrigerante C: 57-24 -35 + 2 =  0% 

As pessoas que gostam de A e B são as que gostam dos 2 do refrigerante menos as que gostam dos 3, 

assim temos: 18 - 2 = 16%  
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As que gostam só dos refrigerantes A e C:  35 - 2 = 33 

As que gostam só dos refrigerantes  B e C:   24 -2 = 22%  

Dando um total de 92% 

 

Os 8% restantes não gostam de NENHUMA, assim temos: 9% + 10% + 8% = 27% 

 

 

8. B 

A partir do enunciado montamos o seguinte diagrama: 

 

Logo, o número de pessoas que responderam a pesquisa será dado por:  

N = 5 + 10 + 30 + 20 + 15 + 40 + 80 + 50 = 250. 

 

9. B 

Seja A, o conjunto das pessoas que possuem automóvel, e M o conjunto das pessoas que possuem 

moto e x o número de pessoas que possuem automóvel e moto temos: 

 

Assim o numero de pessoas desse grupo que possuem automóvel e moto é dado por: 

51+ x + x + 42 – x+ 5 = 87  

98 – x = 87  

      X = 11. 
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10. B 

 

Número de trabalhadores que optaram APENAS pela Língua francesa:  

x = 76 – 12 – 49 = 15. 

Logo, o número de trabalhadores que optaram por se especializar em língua francesa foi de:  

x + 12 = 15 + 12 = 27. 



 
 

 

 

1 

Matemática 
 

Áreas, Circunferência e Círculo 

Resumo 

 

Toda superfície plana ocupa uma extensão no plano, assim as áreas medem o tamanho da superfície 

dessas figuras planas já conhecidas. 

 

Área do quadrado                              Área do Retângulo                             Área do Paralelogramo 

                     

                                                                                              

 

                      

Área do Losango                                                  Área do Trapézio  

 

                        

  

                                                                                      

 

 

Área do Triângulo 
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Casos Especiais: 

 

Triângulo Retângulo                                           Triângulo Equilátero 

 

                         

                                                        Sendo  então:  

 

 

 

Como vimos em aulas passadas, as áreas medem o tamanho da superfície dessas figuras planas já 

conhecidas. Mas e se a figura em que se deseja calcular a área não for uma figura plana conhecida?  

O que podemos fazer é dividir essa figura em diversas formas conhecidas (quadrados, retângulo, 

paralelogramos, triângulos...), calcular cada área e após isso soma-las ou diminuí-las, conforme o caso. 

 

Veja os exemplos: 

 

Exemplo 1: Calcular a área da figura abaixo: 
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O primeiro modo que podemos resolver essa questão é da seguinte forma: 

 

         

        

 

 

 

 

 

Um segundo modo de calcular essa área total seria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

64 – 16 = 48 
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Exemplo 2: Calcular a área da figura abaixo: 

 

Resolvendo, nós temos as seguintes áreas: 

 

 

   

    

 

Circunferência 

 

Circunferência é o lugar geométrico dos pontos no plano que estão à mesma distância em relação a um 

ponto central. Esta distância é chamada de raio. 

 

OBS: Circunferência ≠ Círculo! 

 

Círculo é toda a região do plano delimitado por uma circunferência. 

 

Circunferência é apenas a linha que dá forma à figura. 

 

Elementos de uma circunferência 
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- Centro: ponto equidistante de todos os pontos da circunferência. 

- Raio: distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência. 

- Arco: parte da circunferência delimitado por dois pontos. 

- Corda: segmento de reta que une dois pontos da circunferência. 

OBS: O diâmetro é a maior corda de uma circunferência! Lembrando: 

diâmetro = 2.Raio 

 

- Flecha: segmento de reta que liga o ponto médio da corda ao ponto médio do seu arco correspondente.  

 

Comprimento da circunferência e de arcos 

Dado uma circunferência com centro O e raio R, seu comprimento é dado pela seguinte fórmula: 

2C R=  

 

Para se calcular o comprimento de um arco de circunferência, basta fazer regra de 3 relacionando o 

comprimento angular do arco (α) e o comprimento angular de toda circunferência (360 graus ou 2π 

radianos). 

 

Comprimento    Ângulo 

X                    α 

2πR                360 graus 

 

180

R
x

 
=  

 

Área do círculo:  

 

Dado um círculo de raio r, sua área é ²A r= . 
 

 

 

 



 
 

 

 

6 

Matemática 
 

Área do setor circular: 

 

Para saber a área do setor basta lembrar que um setor é um pedaço do círculo e pode assim podemos usar 

regra de 3 para saber. 

 

Por exemplo: Para saber a área de um setor circular de 180° e raio igual a 2 cm basta lembrar que o círculo 

completo tem 360° logo a área do setor será a metade da área do círculo. Nesse caso. A área do círculo 

será 4 cm² e, portanto, a do setor será 2 cm².  

 

Entretanto, daremos a fórmula para vocês: 

²

360º
sc

r
A


=  

Área da coroa circular 

 

A área coroa circular é a área do círculo de raio R menos a área do círculo de área r. 

( )² ²ccA R r= −  
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Exercícios 

 

1. Jorge quer instalar aquecedores no seu salão de beleza para melhorar o conforto dos seus clientes no 

inverno. Ele estuda a compra de unidades de dois tipos de aquecedores: modelo A, que consome 600 

g/h (gramas por hora) de gás propano e cobre 35 m² de área, ou modelo B, que consome 750 g/h de 

gás propano e cobre 45 m² de área. O fabricante indica que o aquecedor deve ser instalado em um 

ambiente com área menor do que a da sua cobertura. Jorge vai instalar uma unidade por ambiente e 

quer gastar o mínimo possível com gás. A área do salão que deve ser climatizada encontra-se na planta 

seguinte (ambientes representados por três retângulos e um trapézio). 

 
Avaliando-se todas as informações, serão necessários 

a) quatro unidades do tipo A e nenhuma unidade do tipo B. 

b) três unidades do tipo A e uma unidade do tipo B. 

c) duas unidades do tipo A e duas unidades do tipo B. 

d) uma unidade do tipo A e três unidades do tipo B. 

e) nenhuma unidade do tipo A e quatro unidades do tipo B. 

 

2. Em canteiros de obras de construção civil é comum perceber trabalhadores realizando medidas de 

comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um 

desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que, das seis 

estacas colocadas, tre ̂s eram vértices de um triângulo retângulo e as outras tre ̂s eram os pontos médios 

dos lados desse triângulo, foram indicadas por letras. 

 

 

A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada com concreto. 

Nessas condições, a área a ser calçada corresponde 

a) à mesma área do tria ̂ngulo AMC. 

b) à mesma área do tria ̂ngulo BNC. 

c) à metade da área formada pelo triângulo ABC. 

d) ao dobro da área do triângulo MNC. 

e) ao triplo da área do triângulo MNC. 
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3. Para confeccionar uma bandeirinha de festa junina, utilizou-se um pedaço de papel com 10 cm de 

largura e 15 cm de comprimento, obedecendo-se às instruções abaixo. 

 
1. Dobrar o papel ao meio, para marcar o segmento MN, e abri-lo novamente: 

 

 

 

2. Dobrar a ponta do vértice B no segmento AB’, de modo que B coincida com o ponto P do segmento 

MN: 

 

 

 

3. Desfazer a dobra e recortar o triângulo ABP. 

 

 

A área construída da bandeirinha APBCD, em cm², é igual a: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e) 1 472. 
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4. Um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta a informação de que encolherá após a primeira 

lavagem, mantendo, entretanto, seu formato. A figura a seguir mostra as medidas originais do forro e 

o tamanho do encolhimento (x) no comprimento e (y) na largura. A expressão algébrica que representa 

a área do forro após ser lavado é (5 – x) (3 – y). 

 

 

 

Nessas condições, a área perdida do forro, após a primeira lavagem, será expressa por: 

a) 2xy 

b) 15 – 3x 

c) 15 – 5y 

d) –5y – 3x 

e) 5y + 3x – xy 

 

5. No processo inicial de criação de um logotipo para uma empresa, um designer esboçou várias 

composições de formas geométricas, na tentativa de encontrar algo simples e representativo. Em uma 

dessas composições, um círculo de raio r = 6 cm foi sobreposto a um triângulo equilátero de lado L = 

18cm, de acordo com a figura.  

 

Sabendo-se que as duas figuras têm centros no mesmo ponto, pode-se afirmar que o perímetro do 

logotipo é, em cm, igual a 

a) ( )6 6 −  

b) ( )6 9 −  

c) ( )6 6 +  

d) ( )9 3 2+  

e) ( )9 2 3−  
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6. A figura é uma representação simplificada do carrossel de um parque de diversões, visto de cima. 

Nessa representação, os cavalos estão identificados pelos pontos escuros, e ocupam circunferências 

de raios 3 m e 4 m, respectivamente, ambas centradas no ponto O. Em cada sessão de funcionamento, 

o carrossel efetua 10 voltas. 

 

Quantos metros uma criança sentada no cavalo C1 percorrerá a mais do que uma criança no cavalo 

C2, em uma sessão? Use 3,0 como aproximação para π. 

a) 55,5 

b) 60,0 

c) 175,5 

d) 235,5 

e) 240,0 

 

7. Camile gosta de caminhar em uma calçada em torno de uma praça circular que possui 500 metros de 

extensão, localizada perto de casa. A praça, bem como alguns locais ao seu redor e o ponto de onde 

inicia a caminhada, estão representados na figura: 
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Em uma tarde, Camile caminhou 4 125 metros, no sentido anti-horário, e parou. Qual dos locais 

indicados na figura é o mais próximo de sua parada?  

a) Centro urbano  

b) Drogaria  

c) Lan house  

d) Ponto de partida  

e) Padaria 

 

8. Os círculos desenhados na figura abaixo são tangentes dois a dois.  

 

 

 

 

A razão entre a área de um círculo e a área da região sombreada e: 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3

4 −
 

d) 
4



−
 

e) 
2

4



−
 

 

9. Seja    a circunferência que passa pelo ponto B com centro no ponto C e β a circunferência que passa 

pelo ponto A com centro no ponto C, como mostra a figura dada. A medida do segmento AB  e igual a 

medida do segmento BC  e o comprimento da circunferência α mede 12π cm. Então, a área do anel 

delimitado pelas circunferências  e β (região escura) e, em cm², igual a: 

 

 

a) 108π. 

b) 144π. 

c) 72π. 

d) 36π. 

e) 24π. 
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10. Cada um dos 7 círculos menores da figura a seguir tem raio 1 cm. Um círculo pequeno e concêntrico 

com o círculo grande, e tangencia os outros 6 círculos pequenos. Cada um desses 6 outros círculos 

pequenos tangencia o círculo grande e 3 círculos pequenos. Na situação descrita, a área da região 

sombreada na figura, em cm², e igual a: 

 

a) π. 

b) 
3

2


 

c) 2π. 

d) 
5

2


 

e) 3π. 
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Gabarito 

 

1. C 

Primeiro, devemos calcular a área de cada ambiente. 

Aquele cuja área seja menor ou igual a 35 m², deve ser utilizado o aparelho do modelo A, pois cobrirá a 

área e será mais econômico na utilização do gás. Para os ambientes que tiverem área entre 35 e 45 m², 

o modelo B é o apropriado, apesar de gastar mais gás propano, é o que cobre a área. 

Os ambientes I, II e III têm a forma retangular, suas áreas são calculadas pela fórmula A=b.h e o IV tem a 

forma de um trapézio, A= (B+b)⋅h/2 . 

Assim: 

AI = 8.5 = 40m² 

AII= (14-8).5 = 6.5 = 30m² 

AIII= 6.(9-5) = 6.4 = 24m² 

AIV= (6+4)⋅72 = 10.72=35m² 

Dessa maneira, o modelo A será utilizado nos ambientes II e III e o modelo B nos ambientes I e IV, 

obedecendo à indicação do fabricante de que “o aquecedor deve ser instalado em um ambiente com área 

menor do que a da sua cobertura”. 

2. E 

 

3. B 

Após a segunda instrução, fica definido o triângulo retângulo APN, em que  = 10 cm e  = 5 cm. 

  

O triângulo retângulo BPN é congruente com APN, porque  = , e  é um cateto comum, 

então  =  = 10 cm. Logo, o triângulo APB é equilátero. A área S da bandeirinha é igual a área do 

retângulo ABCD menos a área do triângulo equilátero ABP: 
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4. E 

Para calcular a área perdida faz-se a diferença entre a área antes da lavagem, 3.5 = 15, pela área depois 

da lavagem, (5-x)(3-y) = 15 – 5y – 3x + xy. 

Assim, 15 – (15 – 5y – 3x + xy) = 5y + 3x – xy. 

 

5. C 

 

 

6. B 

A posição dos cavalos não importa, pois ambos completarão as 10 volta, iniciando e terminando o 

percurso 

no mesmo ponto . Assim sobre a distância percorrida por cada cavalo do carrossel, pode se escrever: 

d1=10.2π.R1 = 10.2.3.4 = 240 

D2=10.2π.r2 = 10.2.3.3=180 

 

ASSIM A DIFERENÇA DAS DISTÂNCIAS PERCORRIDAS ENTRE OS DOIS CAVALOS SERÁ DE 60 METROS. 

 

7. E 

4125=8.500+125. Portanto dará 500 voltas completas na pista e chegará na padaria. 

 

8. D 

Área do círculo/área hachurada = 
𝜋𝑅2

(2𝑅)2−𝜋𝑅2
=  

𝜋𝑅2

4𝑅2−𝜋𝑅2
=

𝜋

4−𝜋
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9. A 

CB=AB=x 

2 π x=12 π 

x=6 

 

Logo a área será: 

 

A= π (12²-6²)=108 π 

 

1. C 

Seja r o raio do círculo maior. 

De acordo com as informações, temos que R=3cm. Portanto, como a área pedida é a área do círculo maior 

subtraída da área dos 7 círculos menores, segue o resultado 

𝜋32 − 7 . 𝜋 . 12 = 9𝜋 − 7𝜋 = 2𝜋𝑐𝑚2 
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Lei dos senos e dos cossenos 
 

Resumo 

 

Lei dos cossenos 

Em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, 

menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Ou seja: 

 

 

 

 

 
Lei dos senos 
Seja um triângulo qualquer, com lados a, b e c, que são os lados opostos aos ângulos A, B e C, 

respectivamente. O quociente entre a medida de cada lado e o seno do ângulo oposto a este lado é uma 

constante igual a 2r, em que r é o raio da circunferência circunscrita ao triângulo, isto é: 

 

 
 

 

Quer ver este material pelo Dex? Clique aqui 

 

 

 

 

https://dex.descomplica.com.br/enem/matematica/extensivo-enem-lei-dos-senos-e-dos-cossenos/explicacao/1?utm_source=material-apoio&utm_medium=pdf&utm_campaign=matematica2&utm_term=trigonometria-algebrica
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Exercícios 

 

1. Um piso plano é revestido de hexágonos regulares congruentes cujo lado mede 10 cm. 
Na ilustração de parte desse piso, T, M e F são vértices comuns a três hexágonos e representam os 

pontos nos quais se encontram, respectivamente, um torrão de açúcar, uma mosca e uma formiga. 

 

Ao perceber o açúcar, os dois insetos partem no mesmo instante, com velocidades constantes, para 

alcançá-lo. Admita que a mosca leve 10 segundos para atingir o ponto T. Despreze o espaçamento 

entre os hexágonos e as dimensões dos animais. 
A menor velocidade, em centímetros por segundo, necessária para que a formiga chegue ao ponto T 

no mesmo instante em que a mosca, é igual a: 

a) 3,5 

b) 5,0 

c) 5,5 

d) 7,0 

 

2. Para se calcular a distância entre duas árvores , representadas pelos pontos A e B, situados em 

margens opostas de um rio, foi escolhido um ponto C arbitrário, na margem onde se localiza a árvore 

A. As medidas necessárias foram tomadas , e os resultados obtidos foram os seguintes: AC = 70 m,                  

BAC = 62º e ACB = 74º. Sendo cos 28º = 0,88 , sen 74º = 0,96 e sen 44º = 0,70 , podemos afirmar que a 

distância entre as árvores é : 

 

a) 48 metros  

b) 78 metros  

c) 85 metros  

d) 96 metros  

e) 102 metros 
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3. A figura a seguir apresenta o delta do rio Jacuí, situado na região metropolitana de Porto Alegre. Nele 

se encontra o parque estadual Delta do Jacuí, importante parque de preservação ambiental. Sua 

proximidade com a região metropolitana torna-o suscetível aos impactos ambientais causados pela 

atividade humana. 

 
A distância do ponto B ao ponto C é de 8 km, o ângulo A mede 45° e o ângulo C mede 75°. Uma maneira 

de estimar quanto do Delta do Jacuí está sob influência do meio urbano é dada pela distância do ponto 

A ao ponto C. Essa distância, em km, é 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

 

4. No triângulo ABC, os lados AC e BC medem 8 cm e 6 cm, respectivamente, e o ângulo A vale 30°. O 

seno do ângulo B vale:  

a) 1/2  

b) 2/3  

c) 3/4  

d) 4/5  

e) 5/6 
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5. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse 

desenho, ela dispõe, no momento, de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 cm, 

um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, 

ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120o. A ponta 

seca está representada pelo ponto C, a ponta do grafite está representada pelo ponto B e a cabeça do 

compasso está representada pelo ponto A conforme a figura. 

 

Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a 

indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a 

ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados. 

 

 

O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será 

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

e) V 
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6. Um triângulo T tem lados iguais a 4, 5 e 6. O cosseno do maior ângulo de T é: 

a) 5/6 

b) 4/5 

c) 3/4 

d) 2/3 

e) 1/8 
 
 

7. Determine a distância d, em metros, indicada na figura. 

 

a) 50. 

b) 100. 

c) 50 6 . 

d) 100 6 . 

e) 200. 
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8. A caminhada é uma das atividades físicas que, quando realizada com frequência, torna-se eficaz na 

prevenção de doenças crônicas e na melhora da qualidade de vida. Para a prática de uma caminhada, 

uma pessoa sai do ponto A, passa pelos pontos B e C e retorna ao ponto A, conforme trajeto indicado 

na figura. 

 
 
 

Quantos quilômetros ela terá caminhado, se percorrer todo o trajeto?  

a) 2,29.  

b) 2,33.  

c) 3,16.  

d) 3,50. 

e) 4,80. 

 

 

9. Um grupo de escoteiros pretende escalar uma montanha até o topo, representado na figura abaixo pelo 
ponto D, visto sob ângulos de 40° do acampamento B e de 60° do acampamento A. 

 

 

 

Considerando que o percurso de 160 m entre A e B e realizado segundo um angulo de 30° em relação 

a base da montanha, então, a distância entre B e D, em m, e de, aproximadamente,  

a) 190.  

b) 234.  

c) 260.  

d) 320. 
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10. Uma pessoa se encontra no ponto A de uma planície, às margens de um rio e vê, do outro lado do rio, 

o topo do mastro de uma bandeira, ponto B. Com o objetivo de determinar a altura h do mastro, ela 

anda, em linha reta, 50 m para a direita do ponto em que se encontrava e marca o ponto C. Sendo D o 

pé do mastro, avalia que os ângulos BÂC e BCD valem 30°, e o ACB vale 105°, como mostra a figura: 

 
a) 12,5.  

b)  

c) 25,0.  

d)  

e) 35,0. 
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Gabarito 

 
1. D 

Como queremos a distância mínima temos que : 

 

 

Como queremos a velocidade: 

 

 

2. D 

 

 

3. B 

 

 

4. B 
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5. D 

 

 

6. E 

Em um triângulo, o maior ângulo está oposto ao maior lado. Seja β o maior ângulo de T. Temos: 

𝟔𝟐 =  𝟒𝟐 + 𝟓𝟐 − 𝟐. 𝟒. 𝟓. 𝒄𝒐𝒔𝜷 

𝟑𝟔 = 𝟏𝟔 + 𝟐𝟓 − 𝟒𝟎𝒄𝒐𝒔𝜷 

𝟒𝟎𝒄𝒐𝒔𝜷 = 𝟓 → 𝒄𝒐𝒔𝜷 =
𝟏

𝟖
 

 

7. D 

 
𝟑𝟎𝟎

𝐬𝐞𝐧𝟔𝟎º
=

𝐝

𝐬𝐞𝐧𝟒𝟓º
 

 

 

 

8. D 
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9. B 

 

 

10. B 
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Conjunções: conceito, locução conjuntiva, coordenativas x 

subrodinativas e valores das coordenativas 

Resumo 

 

Conjunção é a palavra invariável que tem como objetivo ligar termos ou orações de mesma função sintática. 

Elas podem ser classificadas como coordenativas ou subordinativas, dependendo da relação que elas 

estabeleçam entre as orações. Possuem fundamental importância na coesão textual, podendo ser também 

chamadas de “conectivos”. 

Além disso, há a locução conjuntiva, que ocorre quando duas ou mais palavras desempenham função de 

conjunção. Por exemplo: uma vez que, tanto que, desde que, ainda que, assim que, etc.  

 

As conjunções devem ser analisadas nas perspectivas sintática, morfológica e semântica. 

a) Perspectiva sintática: devemos analisar se a conjunção está conectando duas orações independentes 

sintaticamente (coordenativa) ou introduzindo uma oração que exerce função sintática em relação à outra 

(subordinativa). 

b) Perspectiva morfológica: devemos entender que as conjunções são uma classe de palavras invariáveis, ou 

seja, não sofrem flexão. Podem ser representadas por uma ou mais palavras (locução).  

c) Perspectiva semântica: essa á a principal análise que devemos fazer sobre essa classe gramatical e é a 

mais cobrada nos vestibulares. As conjunções ajudam a estabelecer diferentes relações semânticas entre os 

termos ou orações ligados por elas. Essas relações podem ser de adição, adversidade, alternância, conclusão, 

explicação, causa, consequência, comparação, condição, concessão, conformidade, finalidade, proporção e 

temporalidade.  

Veremos, em breve, que essas relações semânticas se dividem entre as conjunções coordenativas e as 

subordinativas. 

 

Obs.: Existem as conjunções integrantes (“que” e “se”), que não estabelecem valor semântico, apenas unem 

sintaticamente as orações.  

 

Observe os enunciados a seguir: 

i. João foi ao cinema e ao restaurante. 

ii. Mariana gostaria que seu namorado chegasse. 

iii. André comeu tanto que passou mal.  

 

No primeiro caso, a conjunção “e” está ligando duas orações sintaticamente independentes, conferindo-lhes 

uma relação semântica de adição.  

No segundo, a conjunção “que” não estabelece valor semântico entre as orações, apenas liga sintaticamente 

a segunda oração (subordinada) à oração principal. 

No terceiro, a locução conjuntiva “tanto que” estabelece relação de consequência entre a segunda oração 

(subordinada) e a oração principal, além de conecta-las sintaticamente.  
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Como já foi dito, as conjunções podem ser classificadas em: 
i) Coordenativas: quando introduzem uma oração que não estabelece função sintática em relação à outra. 

ii) Subordinativas: quando introduzem uma oração que exerce função sintática em relação à oração principal.  

 

Veja os exemplos: 

a) Rodrigo dormiu cedo, mas acordou cansado.  

b) Luana saiu de casa assim que começou a chover. 

 

No primeiro exemplo, a conjunção “mas” apenas conecta duas orações independentes, estabelecendo relação 

semântica de adversidade.  

No segundo exemplo, a locução conjuntiva “assim que” conecta uma oração que exerce função sintática de 

adjunto adverbial em relação à outra, estabelecendo valor de temporalidade.  

 

Vamos analisar, a seguir, os tipos de conjunções coordenativas e as relações semânticas que elas ajudam a 

estabelecer.  

 

I. Aditivas: Indicam soma dos conteúdos, de ideia, etc. São elas: e, nem, não só... mas também, além disso, 

ademais, etc. 

Ex.: Ela não dormiu nem estudou no final de semana.  

 

II. Adversativas (opositivas): Indicam contraste, quebra de expectativa. Além disso, introduzem o argumento 

mais forte. São elas: mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, etc. 

Ex.: Acordou cedo, mas voltou a dormir. 

 

III. Alternativas: Indicam exclusão ou alternância entre os conteúdos. São elas: ou, ora... ora, quer... quer, seja... 

seja, etc. 

Ex.: Ele vai à praia ou ao cinema hoje. 

 

IV. Conclusivas: Indicam conclusão lógica do conteúdo de um enunciado em relação ao outro. São elas: 

portanto, pois (depois do verbo), logo, então, por isso, assim, por conseguinte, etc.  

Ex.: Acordou cedo hoje, logo, conseguirá estudar mais. 

 

V. Explicativas: Indicam por que se pode declarar algo em um enunciado em relação ao outro. São elas: 

porque, que, pois (antes do verbo), porquanto, etc.  
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Exercícios 

 

1. – “Deboísta” é quem é adepto da filosofia do “ser de boa” – explica Carlos Abelardo, 19 anos, estudante 
de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Goiás e criador, ao lado da namorada, Laryssa de 
Freitas, da página no Facebook “Deboísmo”. – É aquela pessoa que não se deixa levar por problemas 
bestas, que, mesmo discordando de alguém, não parte para a agressão. É a pessoa calma, que escolhe 
o lutar em vez de brigar. Segundo Abelardo, o movimento é apartidário, mas político. E sobre a escolha 
do símbolo, que é uma preguiça, ele diz que a calmaria natural do animal passa uma sensação 
automática de “ficar de boas”. – É o animal mais de boa – diz. 

Adaptado de: http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/ conheca-deboismo-nova-filosofia-de-boas-da-internet-
17392121. Acesso em 02 abr. 2016 

 
O emprego de “mas” em “o movimento é apartidário, mas político” (linhas 09 e 10) permite afirmar que 
a) aderir a essa filosofia de vida implica não pertencer a partido político algum. 
b) participar das manifestações políticas do país faz parte das ações apoiadas pelo movimento. 
c) ser apartidário não significa eximir-se do envolvimento com a política. 
d) não se envolver com partidos políticos é uma forma de negar a política. 
e) discordar dos partidos políticos é uma das características do “Deboísmo”. 
 

2.  

 
Disponível em: http://clubedamafalda.blogspot.com.br. Acesso em: 21 set. 2011. (Foto: Reprodução) 

 

  
Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo(a) 
a) emprego de uma oração adversativa, que orienta a quebra da expectativa ao final. 
b) uso de conjunção aditiva, que cria uma relação de causa e efeito entre as ações. 
c) retomada do substantivo “mãe”, que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos. 
d) utilização da forma pronominal “la”, que reflete um tratamento formal do filho em relação à “mãe”. 
e) repetição da forma verbal “é”, que reforça a relação de adição existente entre as orações. 

 

3. O BOI 
Ó solidão do boi no campo, 
ó solidão do homem na rua! 
Entre carros, trens, telefones, 
entre gritos, o ermo profundo. 
Ó solidão do boi no campo, 
ó milhões sofrendo sem praga! 
Se há noite ou sol, é indiferente, 
a escuridão rompe com o dia. 
Ó solidão do boi no campo, 
homens torcendo-se calados! 
A cidade é inexplicável 



 
 

 

 

4 

Português 
 

e as casas não têm sentido algum. 
Ó solidão do boi no campo! 
O navio-fantasma passa 
em silêncio na rua cheia. 
Se uma tempestade de amor caísse! 
As mãos unidas, a vida salva... 
Mas o tempo é firme. O boi é só. 
No campo imenso a torre de petróleo. 

DRUMMOND DE ANDRADE, Carlos. Obra Completa. 2a Ed. Rio de Janeiro: José Aguilar Editora, 1967. p. 122. 
 

Observe os versos: 
“Se há noite ou sol, é indiferente, 
a escuridão rompe com o dia.” 
 
A expressão que, empregada para ligar esses versos, expressa noção adequada ao contexto é: 
a) portanto, com sentido de conclusão. 
b) desde que, com sentido de condição. 
c) embora, com sentido de concessão. 
d) pois, com sentido de explicação. 
e) que, com sentido de consequência. 
 

4. Indique a alternativa em que não se estabelece uma relação de causa-consequência. 
a) A diferença de salários para o homem e para a mulher, no exercício da mesma função, é devida a 

discriminações na aplicação da lei. 

b) A constituição, por ter afirmado a proteção ao mercado de trabalho da mulher, provocou muita 

polêmica em alguns setores. 

c) A educação, processo de aprendizagem e aperfeiçoamento, defende a integração do homem em 

seu meio social. 

d) A vivência em um meio familiar em que se pratica o respeito pelo outro motiva a formação da 

criança para a solidariedade. 

e) Com o apoio à educação e à saúde, os governos de alguns países têm conseguido diminuir a 
desigualdade social da população. 

 
 

5. "Podem acusar-me: estou com a consciência tranqüila." Os dois pontos (:) do período acima poderiam 
ser substituídos por vírgula, explicitando-se o nexo entre as duas orações pela conjunção: 
a) portanto.         
b) e.        
c) como.         
d) pois.          
e) embora. 
 

6. Classifique as conjunções coordenativas segundo o código expresso abaixo: 
(   ) Preparou-se muito bem para a avaliação, logo obterá um ótimo resultado. 
(   ) Márcia é alegre e bastante extrovertida. 
(   ) Ora estuda, ora trabalha na empresa comandada pela própria família. 
(   ) Não pôde comparecer à festa, porque não estava se sentindo muito bem. 
(   ) Não compareceu à reunião, porém tratou logo de enviar as devidas justificativas. 

 

(1) Adversativa 
(2) Aditiva 
(3) Explicativa 
(4) Alternativa 
(5) Conclusiva 
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7. Racismo e Fraude  
A campanha para provar que o Brasil é um país racista não esmorece. Há uma semana, o IBGE divulgou 
pesquisa sobre emprego e raça, e os jornais concluíram que os dados "comprovavam" que os negros 
são discriminados no mercado de trabalho. A pesquisa revelou que os negros - a soma de pretos e 
pardos - são a maioria dos desempregados, têm as piores ocupações e ganham a metade do salário 
dos brancos. Mas nada no estudo permitia dizer que os negros estão nessa condição porque o Brasil 
é racista ou porque os brancos são racistas ou porque os empregadores discriminam os negros. 
O nosso problema não é o racismo, mas a pobreza e o modelo econômico que, ao longo dos anos, só 
fizeram concentrar a renda: os que eram pobres - e os negros, ex-escravos, por definição foram os 
despossuídos da nação - permaneceram pobres ou ficaram mais pobres; e os que eram ricos, ricos 
ficaram ou enriqueceram mais ainda. O Brasil deveria estar unido para resolver esse problema, 
distribuindo renda e investindo maciçamente em educação. Quando os pobres deste país tiverem uma 
educação de qualidade, todos terão a mesma chance no mercado de trabalho. E as distorções entre 
brancos e negros terão um fim. 

Adap. de KAMEL, Ali. JORNAL O GLOBO, 15/06/2004, p. 7. 

 
"Há uma semana, o IBGE divulgou pesquisa sobre emprego e raça, e os jornais concluíram que os dados 
'comprovavam' que os negros são discriminados no mercado de trabalho." 
Para eliminar a repetição do conectivo que na última oração desse período, pode-se reescrevê-la da 
seguinte forma: 
a) sendo os negros discriminados no mercado de trabalho.    
b) tendo sido os negros discriminados no mercado de trabalho.    
c) serem os negros discriminados no mercado de trabalho.    
d) discriminam os negros no mercado de trabalho.    
e) discriminando os negros no mercado de trabalho. 

 

8. Aumento do efeito estufa ameaça plantas, diz estudo. 
O aumento de dióxido de carbono na atmosfera, resultante do uso de combustíveis fósseis e das 
queimadas, pode ter consequências calamitosas para o clima mundial, mas também pode afetar 
diretamente o crescimento das plantas. Cientistas da Universidade de Basel, na Suíça, mostraram que, 
embora o dióxido de carbono seja essencial para o crescimento dos vegetais, quantidades excessivas 
desse gás prejudicam a saúde das plantas e têm efeitos incalculáveis na agricultura de vários países. 

O Estado de São Paulo, 20 set. 1992, p.32. 

 
O texto acima possui elementos coesivos que promovem sua manutenção temática. A partir dessa 
perspectiva, conclui-se que 
a) a palavra “mas”, na linha 2, contradiz a afirmação inicial do texto: linhas 1 e 2. 
b) a palavra “embora”, na linha 4, introduz uma explicação que não encontra complemento no restante 

do texto. 
c) as expressões: “consequências calamitosas”, na linha 2, e “efeitos incalculáveis”, na linha 6, 

reforçam a ideia que perpassa o texto sobre o perigo do efeito estufa. 
d) o uso da palavra “cientistas”, na linha 3, é desnecessário para dar credibilidade ao texto, uma vez 

que se fala em “estudo” no título do texto. 
e) a palavra “gás”, na linha 5, refere-se a “combustíveis fósseis” e “queimadas”, nas linhas 1 e 2, 

reforçando a ideia de catástrofe. 
 

9. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas 
também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável 
e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver vários problemas. 
Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no 
sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, 
reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e 
moderação, é altamente recomendável. 

ATALIA, M. Nossa vida. Época. 23 mar. 2009. 
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As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do 
sentido. A esse respeito, identifica-se, no fragmento, que 
a) a expressão “Além disso” marca uma sequenciação de ideias. 
b) o conectivo “mas também” inicia oração que exprime ideia de contraste. 
c) o termo “como”, em “como morte súbita e derrame”, introduz uma generalização. 
d) o termo “Também” exprime uma justificativa. 
e) o termo “fatores” retoma coesivamente “níveis de colesterol e de glicose no sangue”. 

 

10. O mundo é grande 
O mundo é grande e cabe 
Nesta janela sobre o mar. 
O mar é grande e cabe 
Na cama e no colchão de amar. 
O amor é grande e cabe 
No breve espaço de beijar. 

(ANDRADE, Carlos Drummond de.Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983.) 

 
Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística: a reiteração de determinadas construções e 
expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. 
Essa conjunção estabelece, entre as idéias relacionadas, um sentido de: 
a) comparação 
b) conclusão. 
c) oposição. 
d) alternância. 
e) finalidade. 
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Gabarito 

 

1. C 

Comentário: A conjunção “mas” introduz o argumento mais forte. Dessa forma, podemos entender que o 

fato de essa filosofia não pertencer a nenhum partido político específico, não faz com que ela deixe de 

ser política.  

 

2. A 

Comentário: O que gera o humor dessa charge é a quebra de expectativa sobre como devemos reagir à 

preguiça, introduzida pela conjunção adversativa “mas”. 

 

3. D 

Comentário: O segundo verso explica uma condição expressa pelo primeiro. Portanto, a alternativa correta 

é a “d”. 

 

4. C 

Comentário: A única opção que não apresenta relação de causa-consequência é a letra c. Nas demais, 

verificamos essa relação expressa por “é devida”, “provocou”, “motiva”, “com”. 

 

5. D 

Comentário: Os dois pontos podem ser substituídos pela conjunção “pois”, porque eles introduzem uma 

explicação em relação à afirmação anterior.  

 

6. 5; 2; 4; 3; 1 

Comentário: Os valores entre parênteses correspondem às sentenças na ordem “5-2-4-3-1” 

 

7. C 

Comentário: O conectivo “que” funciona como conjunção integrante, unindo as orações sintaticamente. 

Para que não haja falha no paralelismo e a relação lógica seja mantida, a opção correta é a letra “c”. 

 

8. C 

Comentário: Apesar de o “mas” ser um conectivo opositivo, a expressão “mas também” reforça uma ideia. 

A palavra “embora” indica concessão.  As expressões “calamitosas” e “incalculáveis” reforçam a ideia do 

perigo causado pelo efeito estufa.  

 

9. A 

Comentário: A expressão “além disso” marca adição de uma ideia à outra. Ou seja, uma sequenciação. 

 

10. C 

Comentário: Ainda que a conjunção “e” seja prototipicamente aditiva, nesse caso ela estabelece relação 

de oposição, já que está relacionando ideias contrastantes.  
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Conjunções (valores das subordinativas, Papeis Argumentativos e 

Polissemia) 

Resumo 

 

Vamos analisar, agora, os tipos de conjunções subordinativas e as relações semânticas que elas ajudam a 

estabelecer.  

 

I. Integrantes: Não estabelecem relação semântica entre as orações. São elas: que, se.  

Ex.: Joana queria muito que Pedro viajasse.  

 

II. Causais: Introduzem enunciado que indica causa do fato apresentado na oração principal. São elas: porque, 

porquanto, pois, como (em início de oração), já que, visto que, uma vez que, etc. 

Ex.: Visto que comeu tanto, passou mal. 

 

III. Comparativas: Introduzem enunciado que traz um dos termos de uma comparação. São elas: como, que 

nem, (do) que, qual, quanto, etc. 

Ex.: Praia é bom como piscina. 

 

IV. Concessivas: Introduzem um fato que poderia inviabilizar o evento apresentado na oração principal, mas 

não o faz. São elas: embora, ainda que, mesmo que, por mais que, apesar de que, etc. 

Ex.: Embora esteja chovendo, vou à praia. 

 

V. Condicionais: Introduzem enunciado que indica condição necessária para que o fato declarado na oração 

principal se realize. São elas: se, caso, contanto que, a menos que, a não ser que, salvo se, etc. 

Ex.: Vou caminhar, a menos que não esteja chovendo.  

 

VI. Conformativas: Introduzem enunciado em relação ao qual o fato apresentado na oração principal está em 

conformidade, exprimem um modelo. São elas: conforme, segundo, como, consoante. 

Ex.: A viagem ocorreu conforme planejamos. 

 

VII: Consecutivas: Introduzem enunciado que indica a consequência do fato apresentado na oração principal. 

São elas: de maneira que, de modo que, de forma que, que (combinada com “tal”, “tanto”, “tão”), etc. 

Ex.: Comeu tanto que passou mal. 

 

VIII: Finais: Introduzem enunciado que expressa a finalidade do fato apresentado na oração principal. São 

elas: a fim de, para, etc. 

Ex.: Vou dormi para acordar cedo amanhã. 
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IX: Proporcionais: Introduzem enunciado que expressa em que proporção ocorreu o fato apresentado na 

oração principal. São elas: à medida que, ao passo que, à proporção que, quanto mais, quanto menos, etc. 

Ex.: Quanto mais andava mais cansado ficava. 

 

X: Temporais: Iniciam enunciado que exprime o tempo de realização do fato da oração principal. São elas: 

enquanto, logo que, quando, antes que, até que, assim que, desde que, etc.  

Ex.: Desde que foi morar fora, não o vi mais.  

 

Os conectivos ou operadores argumentativos são palavras ou expressões responsáveis pela ligação, pela 

coesão de duas orações e servem para acentuar, introduzir, diminuir valores em determinadas sentenças. 

Dessa forma, para estabelecer essa ligação, eles podem indicar: causa, consequência, conclusão, oposição 

ou ressalva, soma de ideias, objetivo ou finalidade, entre outros. Por isso, existem diversos tipos de 

operadores que proporcionam diferentes sentidos aos textos e eles são importantes porque garantem a 

coesão dos textos.  

 

Principais operadores argumentativos: 

Operadores que somam argumentos: e, também, ainda, não só… mas também, além de…, além disso…, aliás. 

Exemplo: Além de ser muito inteligente, é ótimo professor. 

Operadores que indicam conclusão: portanto, logo, por conseguinte, pois, consequentemente. 

Exemplo: João tira notas baixas e trata mal os professores, portanto não é um bom aluno. 

Operadores que indicam comparação entre elementos a fim de uma conclusão: ...que, menos… que, tão… 

como. 

Exemplo: Vamos colocar Luisa no lugar de Joana, uma é tão competente quanto à outra. 

Operadores que indicam causa/explicação: porque, que, já que, pois, por causa de… 

Exemplo: Estou triste, pois não fui bem na prova. 

Operadores que indicam oposição (adversidade e concessão): mas, porém, contudo, todavia, no entanto, 

embora, ainda que, posto que, apesar de… 

Exemplo: Gabriel fez um bom trabalho, mas não foi aprovado. 

Operadores que indicam o argumento mais forte de um enunciado: até, mesmo, até mesmo, inclusive, pelo 

menos, no mínimo. 

Exemplo: João era muito ambicioso; queria ser, no mínimo, o presidente da empresa onde trabalha. 

Operadores que indicam uma relação de condição entre um antecedente e um consequente: se, caso. 

Exemplo: Se você não for ao médico, não melhorará. 

Operadores que indicam uma relação de tempo: quando, assim que, logo que, no momento em que… 

Exemplo: Assim que você chegar, me ligue! 

Operadores que indicam finalidade/objetivo: para, para que, a fim de…  

Exemplo: Eu estudo a fim de passar no vestibular. 

  

Além disso, cabe ressaltar algumas diferenças semânticas em relação às conjunções. 
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1- A oração subordinada adverbial e a oração coordenada adversativa mantêm uma relação de oposição entre 

duas ideias. Entretanto, apesar da semelhança, elas apresentam diferenças entre si. Enquanto a primeira 

apresenta a ideia menos importante da oposição, a coordenada apresenta a ideia mais importante. Veja: 

O trabalho consome a pessoa por completo, mas a dignifica. 

O trabalho dignifica a pessoa, mas a consome por completo. 

 

2- Algumas conjunções podem, no discurso, assumir diversos significados de acordo com a relação que 

estabelecem entre as orações. A conjunção ‘e’, por exemplo, não possui apenas o valor aditivo, mas também: 

Valor adversativo: Tanto tenho aprendido e não sei nada. 

Indicar uma consequência/conclusão: Embarco amanhã, e venho lhe dizer adeus. 

Expressar uma finalidade: Ia decorá-la e transmiti-la ao irmão e à cachorra. 

Valor consecutivo: Estou sonhando, e não quero que me acordem. 

Introduz uma expressão enfática: Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu. 

  

Valor semântico da conjunção ‘’se’’: 

Valor condicional: Se você estudar, conseguirá seu intento. 

Valor causal: Se você sabia que era proibido, por que entrou lá? 

Valor concessivo: Se não ofendeu a todos, ainda assim insultou os mais velhos. 

Valor temporal: Se fala, irrita a todos. 

  

Valor semântico da conjunção “como”: 

Valor aditivo: Não apenas é dedicado, como inteligente. 

Valor comparativo: Simples e rápido como um passe de mágica. 

Valor conformativo: Faço o trabalho como o regulamento prescreve. 

Valor causal: Como estava chovendo, não fui ao trabalho. 

  

3- A conjunção alternativa “ou” pode ser empregada tanto com valor de inclusão quanto de exclusão. 

Maria pode-se casar com João ou Antônio. 

As plantas são prejudicadas pelo frio ou pelo calor excessivo. 

  

No primeiro item, a conjunção “ou” tem valor de exclusão, pois se João se casar com Maria, Antônio ficará 

excluído do processo, ou vice e versa. Enquanto no segundo item, a conjunção “ou” tem valor de inclusão, 

pois tanto o frio, quanto o calor excessivo prejudicam as plantas e a ocorrência de um não impede a do outro. 
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Exercícios 

 

1. O Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação 
no meio campo e tentar lançamentos para Victor Simões, isolado entre os zagueiros rubro-negros. 
Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área 
alvinegra por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente da sua área. 
No entanto, na primeira chance rubro-negra, saiu o gol. Após cruzamento da direita de Ibson, a zaga 

alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Kléberson apareceu na jogada e cabeceou 

por cima do goleiro Renan. Ronaldo Angelim apareceu nas costas da defesa e empurrou para o fundo 

da rede quase que em cima da linha: Flamengo 1 a 0. 

Disponível em: http://momentodofutebol.blogspot.com (adaptado). 

  

O texto, que narra uma parte do jogo final do Campeonato Carioca de futebol, realizado em 2009, 

contém vários conectivos, sendo que 

a) após é conectivo de causa, já que apresenta o motivo de a zaga alvinegra ter rebatido a bola de 

cabeça. 

b) enquanto tem um significado alternativo, porque conecta duas opções possíveis para serem 

aplicadas no jogo. 

c) no entanto tem significado de tempo, porque ordena os fatos observados no jogo em ordem 

cronológica de ocorrência. 

d) mesmo traz ideia de concessão, já que “com mais posse de bola”, ter dificuldade não é algo 

naturalmente esperado. 

e) por causa de indica consequência, porque as tentativas de ataque do Flamengo motivaram o 

Botafogo a fazer um bloqueio.  

  

2. Mas eu o exasperava tanto QUE se tornara doloroso, para mim, ser o objeto do ódio daquele homem 
QUE de certo modo eu amava." Há no período duas orações que se iniciam com o conectivo QUE. A 
primeira dá ideia de: 
a) condição 
b) consequência 
c) concessão 
d) causa 
e) tempo 
 

3. Labaredas nas trevas Fragmentos do diário secreto de Teodor Konrad Nalecz Korzeniowski 
  

20 DE JULHO [1912] 

Peter Sumerville pede-me que escreva um artigo sobre Crane. Envio-lhe uma carta: “Acredite-me, 

prezado senhor, nenhum jornal ou revista se interessaria por qualquer coisa que eu, ou outra pessoa, 

escrevesse sobre Stephen Crane. Ririam da sugestão. […] Dificilmente encontro alguém, agora, que 

saiba quem é Stephen Crane ou lembre-se de algo dele. Para os jovens escritores que estão surgindo 

ele simplesmente não existe.” 
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20 DE DEZEMBRO [1919] 

Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Sou reconhecido como o maior escritor vivo da 

língua inglesa. Já se passaram dezenove anos desde que Crane morreu, mas eu não o esqueço. E 

parece que outros também não. The London Mercury resolveu celebrar os vinte e cinco anos de 

publicação de um livro que, segundo eles, foi “um fenômeno hoje esquecido” e me pediram um artigo. 

FONSECA, R. Romance negro e outras histórias. São Paulo: Companhia das Letras, 1992 (fragmento). 

  

Na construção de textos literários, os autores recorrem com frequência a expressões metafóricas. Ao 

empregar o enunciado metafórico “Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal”, pretendeu-se 

estabelecer, entre os dois fragmentos do texto em questão, uma relação semântica de 

a) causalidade, segundo a qual se relacionam as partes de um texto, em que uma contém a causa e 

a outra, a consequência. 

b) temporalidade, segundo a qual se articulam as partes de um texto, situando no tempo o que é 

relatado nas partes em questão. 

c) condicionalidade, segundo a qual se combinam duas partes de um texto, em que uma resulta ou 

depende de circunstâncias apresentadas na outra. 

d) adversidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma apresenta uma 

orientação argumentativa distinta e oposta à outra. 

e) finalidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma apresenta o meio, por 

exemplo, para uma ação e a outra, o desfecho da mesma. 

 

4. Em: “… ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas…” a partícula “como” expressa 
uma ideia de: 
a) comparação 

b) causa 

c) explicação 

d) conclusão 

e) proporção 

 

5. Releia-se o que escreve Beccaria: 
“Contudo, se o roubo é comumente o crime da miséria e da aflição, se esse crime apenas é praticado 

por essa classe de homens infelizes, para os quais o direito de propriedade (direito terrível e talvez 

desnecessário) apenas deixou a vida como único bem, […….] as penas em dinheiro contribuirão tão-

somente para aumentar os roubos, fazendo crescer o número de mendigos, tirando o pão a uma 

família inocente para dá-lo a rico talvez criminoso.” (parágrafo 5) 

A palavra ou locução que, usada no espaço entre colchetes deixado no período, fortalece a conexão 

lógica entre as orações adverbiais condicionais e o que ele afirma a seguir é: 

a) inclusive. 

b) além disso. 

c) então. 

d) por outro lado. 

e) mesmo. 
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6. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam 
para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão 
enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o 
vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar 
a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não 
outras, mas essas apenas.  

LISPECTOR, C. Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 

 
A autora emprega por duas vezes o conectivo “mas” no fragmento apresentado. Observando aspectos 
da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas: 
a) expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto. 
b) quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão, se usado no início da frase. 
c) ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase. 
d) contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. 
e) assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso.  
 
 
 

7.  

 
Disponível em: http://clubedamafalda.blogspot.com.br. Acesso em: 21 set. 2011. (Foto: Reprodução) 

 

Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo(a) 

a) emprego de uma oração adversativa, que orienta a quebra da expectativa ao final. 

b) uso de conjunção aditiva, que cria uma relação de causa e efeito entre as ações. 

c) retomada do substantivo “mãe”, que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos. 

d) utilização da forma pronominal “la”, que reflete um tratamento formal do filho em relação à “mãe”. 

e) repetição da forma verbal “é”, que reforça a relação de adição existente entre as orações. 
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8. O mundo é grande 
O mundo é grande e cabe 
Nesta janela sobre o mar. 
O mar é grande e cabe 
Na cama e no colchão de amar. 
O amor é grande e cabe 
No breve espaço de beijar. 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguillar, 1983. 

 
Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística: a reiteração de determinadas construções e 
expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. 
Essa conjunção estabelece, entre as ideias relacionadas, um sentido de: 
a) oposição 
b) comparação                                            
c) conclusão 
d) alternância 
e) finalidade 
 

9.  

 
 
"rendendo a verdadeira substância da coisa em si, seja ela aço polido ou carne palpitante". (l. 12-13) 
 
O emprego do conectivo grifado, no contexto, explica-se porque: 
a) revela ideias excludentes entre si 
b) expressa fatos em sequência cronológica 
c) representa acontecimentos em simultaneidade 
d) enfatiza a existência de mais de uma alternativa 
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10. – “Deboísta” é quem é adepto da filosofia do “ser de boa” – explica Carlos Abelardo, 19 anos, estudante 
de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Goiás e criador, ao lado da namorada, Laryssa de 
Freitas, da página no Facebook “Deboísmo”. – É aquela pessoa que não se deixa levar por problemas 
bestas, que, mesmo discordando de alguém, não parte para a agressão. É a pessoa calma, que escolhe 
o lutar em vez de brigar. Segundo Abelardo, o movimento é apartidário, mas político. E sobre a escolha 
do símbolo, que é uma preguiça, ele diz que a calmaria natural do animal passa uma sensação 
automática de “ficar de boas”. – É o animal mais de boa – diz. 

                                                                                      Adaptado de: http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/ 
conhecadeboismo-nova-filosofia-de-boas-da-internet-17392121. Acesso em 02 abr. 2016 

 
O emprego de “mas” em “o movimento é apartidário, mas político” (linhas 09 e 10) permite afirmar que 
a) aderir a essa filosofia de vida implica não pertencer a partido político algum. 
b) participar das manifestações políticas do país faz parte das ações apoiadas pelo movimento. 
c) ser apartidário não significa eximir-se do envolvimento com a política. 
d) não se envolver com partidos políticos é uma forma de negar a política. 
e) discordar dos partidos políticos é uma das características do “Deboísmo”. 
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Gabarito 
 

1. D 

Comentário: Comentário: A conjunção concessiva introduz um fato que deveria impedir outro, mas não o 

faz. Dessa forma, notamos que ter mais posse de bola não impede que o time enfrente dificuldades. 

 

2. B 

Comentário: A conjunção “que” está introduzindo a oração que exprime a consequência do fato expresso 

pela oração principal. 

 

3. B 

Comentário: A expressão em questão demonstra o tempo decorrido entre os fatos. 

 

4. A 

Comentário: A conjunção “como” introduz uma comparação entre os elementos. 

 

5. C 

Comentário: A conjunção “então” indica uma conclusão lógica entre as ideias apresentadas.  

 

6. E 

Comentário: O conectivo “mas” assume funções distintas em suas duas ocorrências: na primeira, como 

indicador de oposição (“O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento 

batendo...”);. na segunda, assume caráter de adição (“Ela plantara as sementes que tinha na mão, não 

outras, mas essas apenas”). 

 

7. A 

Comentário: que gera o efeito de humor nessa charge é a quebra de expectativa introduzida por uma 

conjunção coordenativa adversativa “mas”. No início do texto, o leitor se depara com o conceito negativo 

da preguiça, como mãe de todos os vícios, e, de repente, é pego de surpresa pela sua aceitabilidade, 

devido ao respeito que a maternidade impõe aos seus filhos 

 

8. A 

Comentário: A conjunção assume o valor de opositor, inclusive, pode ser, sem prejuízo de sentido, 

substituída por “mas”. 

 

9. D 

Comentário: “O conectivo “ou” em "seja ele aço polido ou carne palpitante" não determina a escolha de 

uma alternativa em detrimento de uma outra, por exclusão ou eliminação; ao contrário, ressalta, nesse 

caso, a possibilidade de ocorrência das duas alternativas.” (Comentário Uerj) 

 

10. C 

Comentário: O “mas” mostra, nessa situação, que é possível ser um movimento político mesmo que não 

tenha partido, o que, muitas vezes, é duvidado.  
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Geometria molecular, Polaridade e Forças intermoleculares: 

exercícios 

Exercícios 

 

1. Diversos mecanismos importantes para a manutenção da vida na Terra estão relacionados com 

interações químicas. 

A interação química envolvida tanto no pareamento correto de bases nitrogenadas no DNA quanto no 

controle de variações extremas de temperatura na água é uma ligação do seguinte tipo:  

a) iônica    

b) covalente    

c) de hidrogênio    

d) de van der Waals    

   

2. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas tornou-se um problema de saúde pública no Brasil, pois é 

responsável por mais de 200  doenças, conforme resultados de pesquisas da Organização Mundial de 

Saúde (OMS). 

Disponível em: <http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,consumo-de-alcool-aumenta-43-5-no-brasil-em-dez-anos-

afirma-oms,70001797913> Acesso em: 11 set. 2017 (adaptado). 
 

O álcool presente nessas bebidas é o etanol 3 2(CH CH OH),  substância bastante volátil, ou seja, que 

evapora com facilidade. Sua fórmula estrutural está representada a seguir. 

 

Considerando-se as ligações químicas e interações intermoleculares, o modelo que representa a 

volatilização do etanol é:  

a)  c)  
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b)  d)  

 

 

3. Considere as seguintes substâncias químicas: 4 3 2 2 2 3 3CC , HCC , CO , H S, C , H CCH  e 3NH .  

a) Qual o tipo de ligação química que ocorre nessas moléculas? Classifique-as em substâncias 

polares e não polares. 

b) Separe essas substâncias de acordo com o tipo de interação intermolecular (forças de Van der 

Waals, dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio) que apresentam quando em presença de outras 

substâncias iguais a elas.  

   

4. As propriedades das substâncias moleculares estão relacionadas com o tamanho da molécula e a 

intensidade das interações intermoleculares. Considere as substâncias a seguir, e suas respectivas 

massas molares. 

 

 

 

A alternativa que melhor associa as temperaturas de ebulição (Teb)  com as substâncias é 

 

Teb  10 C  36 C  80 C  118 C  141 C  

a) dimetilpropano pentano butanona butan-1-ol ácido propanoico 

b) ácido propanoico dimetilpropano pentano butanona butan-1-ol 

c) dimetilpropano pentano butanona ácido propanoico butan-1-ol 

d) pentano dimetilpropano butan-1-ol butanona ácido propanoico 
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5. Compostos contendo enxofre estão presentes, em certo grau, em atmosferas naturais não poluídas, 

cuja origem pode ser: decomposição de matéria orgânica por bactérias, incêndio de florestas, gases 

vulcânicos etc. No entanto, em ambientes urbanos e industriais, como resultado da atividade humana, 

as concentrações desses compostos são altas. Dentre os compostos de enxofre, o dióxido de enxofre 

2(SO )  é considerado o mais prejudicial à saúde, especialmente para pessoas com dificuldade 

respiratória. 

Adaptado de BROWN, T.L. et al, Química: a Ciência Central. 9ª ed, Ed. Pearson, São Paulo, 2007. 

 

 

Em relação ao composto 2SO  e sua estrutura molecular, pode-se afirmar que se trata de um 

composto que apresenta 

 

Dado: número atômico S 16;=  O 8.=   

a) ligações covalentes polares e estrutura com geometria espacial angular.    

b) ligações covalentes apolares e estrutura com geometria espacial linear.    

c) ligações iônicas polares e estrutura com geometria espacial trigonal plana.    

d) ligações covalentes apolares e estrutura com geometria espacial piramidal.    

e) ligações iônicas polares e estrutura com geometria espacial linear.    

   

6. O dióxido de enxofre, em contato com o ar, forma trióxido de enxofre que, por sua vez, em contato com 

a água forma ácido sulfúrico. 

 

Na coluna da esquerda, abaixo, estão listadas 5  substâncias envolvidas nesse processo. Na coluna 

da direita, características das moléculas dessa substância. 

 

1. 2SO  (     ) tetraédrica, polar 

2. 3SO  (     ) angular, polar 

3. 2 4H SO  (     ) linear, apolar 

4. 2H O  (     ) trigonal, apolar 

5. 2O   

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  

a) 1 – 4 – 3 – 2.    

b) 2 – 3 – 5 – 1.    

c) 2 – 3 – 4 – 5.     

d) 3 – 1 – 5 – 2.    

e) 3 – 4 – 2 – 1.    
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7. O tetracloreto de silício é usado na fabricação de silício de qualidade, fibras óticas, semicondutores e 

células voltaicas. Analisando sua fórmula, pode-se afirmar corretamente que seu momento dipolar  

a) é nulo porque a soma vetorial dos momentos de suas ligações é zero.    

b) é significativo porque o átomo central apresenta baixa eletronegatividade.    

c) é nulo porque se trata de uma estrutura plana.    

d) é significativo porque todas as suas ligações são polares.    

   

8. A tabela abaixo relaciona as substâncias à suas aplicações.  

 

Substância Aplicação 

3NH  Produtos de limpeza. 

4CH  Matéria prima para produção de outros compostos. 

2SO  Antisséptico, desinfetante. 

 

A alternativa que relaciona as substâncias com a sua geometria molecular é, respectivamente:  

a) trigonal plana, tetraédrica e angular.    

b) trigonal plana, piramidal e linear.    

c) piramidal, tetraédrica e linear.    

d) piramidal, tetraédrica e angular.    

   

9. A respeito da geometria, polaridade e ligações químicas das moléculas dos compostos, previstas por 

suas estruturas de Lewis, pode-se afirmar corretamente que  

a) a molécula do 3PC  é polar com geometria trigonal plana.    

b) na molécula tetraédrica do 3POC  as ligações químicas P C−  são covalentes polares.    

c) no íon amônio os ângulos de ligação H N H− −  são iguais aos ângulos H N H− −  da amônia.    

d) o comprimento da ligação H Te−  no 2H Te,  um composto polar, é menor que o da ligação H I−  

no composto HI.     

e) no composto polar 2COC ,  os αtomos da molιcula se dispυem nos vιrtices de uma pirβmide 

com base triangular.    
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10. Associe os compostos a seus respectivos tipos de geometria e de interações intermoleculares. 

 

Geometrias Interações Compostos 

(     ) 2CO  A - linear 1 - ligação de hidrogênio 

(     ) 3NH  B – angular 2 - dipolo permanente 

(     ) 2SO  C – piramidal 3 - dipolo induzido 

(     ) 3 3B(CH )  D – tetraédrica  

 E – trigonal plana   

  

a) A3, C1, B2, E3.    

b) A2, B1, B3, C2.    

c) B3, E2, A2, D3.    

d) B3, C1, A2, D2.    

e) B2, D2, A3, C1.    
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Gabarito 

 

1. C 

As pontes ou ligações de hidrogênio são ligações fortes, estabelecidas entre hidrogênio e flúor, oxigênio 

e nitrogênio, isso evita que a água tenha variações extremas de temperatura. 

 

2. C 

Na volatilização do etanol (passagem do estado líquido para o gasoso) ocorre a quebra das ligações 

intermoleculares (entre moléculas) e não intramolecular (que ocorre no interior da molécula).   

 

3.  

  

Substâncias 

químicas 
Tipo de ligação Polaridade 

Interação 

Intermolecular 

4CC  covalente apolar Van der Waals 

3HCC  covalente polar dipolo-dipolo 

2CO  covalente apolar Van der Waals 

2H S   covalente polar dipolo-dipolo 

2 C    covalente apolar Van der Waals 

3 3H CCH   covalente apolar Van der Waals 

3NH  covalente polar 
Ligações de 

hidrogênio 

   

 

4. A 

Dimetilpropano: dipolo – induzido. 

Pentano: dipolo – induzido mais intenso do que no caso do dimetilpropano. 

Observação: quanto mais ramificado for o isômero, menor a temperatura de ebulição. 

eb (dimetilpropano) eb (pentano)T T .  

 

Butanona: dipolo – permanente. 

Butano-1-ol: ligação de hidrogênio 

Observação: A ligação de hidrogênio é mais intensa do que o dipolo – permanente. 

 

Ácido propanoico: ligação de hidrogênio e dipolo – permanente. 

eb (butanona) eb (butan-1-ol) eb (ácido propanoico)

dimetilpropano pentano butanona butan 1 ol ácido
propanoico

T T T .

10 C 36 C 80 C 118 C 141 C

− −
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5. A 

Em relação ao composto 2SO  e sua estrutura molecular, pode-se afirmar que se trata de um composto 

que apresenta ligações covalentes polares e estrutura com geometria espacial angular. 

 

   
 

6. D 

Teremos as seguintes associações possíveis: 

 

1. 2SO  ( 3 ) tetraédrica, polar 

2. 3SO  ( 1 ou 4 ) angular, polar 

3. 2 4H SO  ( 5 ) linear, apolar 

4. 2H O  ( 2 ) trigonal, apolar 

5. 2O   

 

   
 

7. A 
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O momento dipolar resultante do tetracloreto de silício é nulo, pois a resultante vetorial da soma dos 

vetores momento dipolo elétrico é nula. 

 

Esquematicamente: 

 

 

   

 

8. D 

   
 

9. B 

[A] Incorreta. A molécula 3PC ,  possui geometria piramidal. 

 

  

 

[B] Correta. A molécula do 3PC  é tetraédrica e cada ligação é do tipo covalente polar, devido à 

diferença de eletronegatividade entre esses elementos. 
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[C] Incorreta. Os ângulos formandos pelos átomos H N H− −  são diferentes dos ângulos H N H− −  do 

íon amônio, devido à diferença em sua geometria molecular. 

 

   

 

[D] Incorreta. Quanto maior a eletronegatividade entre os átomos, menor é o comprimento de ligação, 

como o Iodo é mais eletronegativo que o Telúrio, sua ligação com o hidrogênio será menor, que do 

telúrio como o hidrogênio. 

 

[E] Incorreta. O composto 2COC ,  possui geometria trigonal plana.   

 

10. A 

2CO :  geometria linear; interações do tipo dipolo induzido. 

3NH :  geometria piramidal; interações do tipo ligação de hidrogênio. 

2SO :  geometria angular; interações do tipo dipolo permanente. 

3 3B(CH ) :  geometria triangular ou trigonal plana; interações do tipo dipolo induzido.   
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Número de oxidação e funções inorgânicas: anidrido e ácido 

Resumo 

 

NOX 

O NOX é a carga que um elemento adquire depois de realizar qualquer tipo de ligação para atingir a 

estabilidade (regra do octeto) ou de se manter no seu estado fundamental. 

Em compostos iônicos, número de oxidação (Nox) é a própria carga elétrica do íon, ou seja, o 

número de elétrons que o átomo perdeu ou ganhou.  

No caso dos compostos covalentes, não ter perda ou ganho de elétrons, pode estender o conceito 

de número de oxidação, dizendo que seria a carga elétrica teórica que o átomo iria adquirir se houvesse 

quebra da ligação covalente, ficando os elétrons com o átomo mais eletronegativo. 

Para calcularmos o nox dos elementos de uma substancia devemos igualar a soma das cargas à 0. 

Caso seja um íon devemos igualar a soma dos nox a carga do íon. E em substâncias simples o nox é 

sempre igual a 0.  

Exemplos (Na2CO3 e K2Cr2O7): 

 

Ou exemplo no caso dos íons (MnO4
- e NH4

+): 

 

 

Elementos com número de oxidação fixo 
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Nox variável 

Alguns elementos de transição (família B) tem nox variável, ou seja, depende com quem ele está 

ligado, a seguir temos uma lista dos mais comuns: 

 

Número de oxidação compostos orgânicos  

      Etanol             Ácido acético 

 

Vamos considerar cada carbono separadamente. Primeiro o carbono 1: 

 

Não há diferença de eletronegatividade, porque é uma ligação entre dois carbonos, portanto, nenhum deles 

ganha ou perde elétrons nessa ligação e não há interferência no Nox do carbono 1. 
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Considerando as perdas e ganhos de elétrons do carbono 1, temos: 

Etanol: 

Ganhos: 3eletrons de cada hidrogênio; 

Perdas: 2 elétrons para cada oxigênio; 

Total:  Ficou com 1 elétrons a mais, assim, seu Nox = - 1 

Ácido acético: 

Ganhos: 1 elétrons de cada hidrogênio; 

Perdas: 4 elétrons para cada oxigênio; 

Total:  Ficou com 3 elétrons a menos, assim, seu Nox = +3 

Agora vamos considerar o Nox do carbono 2,que é o mesmo tanto no etanol quanto no ácido acético: 

 

Ganhos: 3 elétrons de cada hidrogênio; 

Perdas: Nenhuma; 

Total:  Ficou com 3 elétrons a mais, assim, seu Nox = -3 

 

 

 

Óxidos ácidos ou anidridos 
 

 São óxidos que reagem com a água, produzindo um ácido, ou reagem com uma base, produzindo 

sal e água, onde o nox do metal (nox possíveis: +5, +6 ou + 7) ou com qualquer ametal (excluindo os 

ametais dos óxidos neutros). 

 

Exemplo: 

 

 

 

O nome anidrido vem do fato desse tipo de óxido ter a capacidade absorver água e forma seu respectivo 

ácido. 

 

Exemplo:   SO3 + H2O → H2SO4   

Anidrido sulfúrico, óxido de enxofre IV ou trióxido de enxofre + água → Ácido sulfúrico 
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Nomenclatura dos óxidos ácidos 

 

 

 

Obs1 : Quando o elemento possuir 4 anidridos diferentes, ou seja, 4 nox diferentes 

 

Nox+1: Anidrido Hipo....oso 

Nox +3: Anidrido....oso 

Nox +5: Anidrido....ico 

Nox +7: Anidrido Per....ico 

 

Exemplos: 

Cl2O: Anidrido Hipocloroso 

Cl2O3: Anidrido cloroso 

Cl2O5: Anidrido clórico 

Cl2O7: Anidrido Perclórico 

 

Obs2: Quando o óxido tem apenas um um anidrido, usa-se a terminação ico. 

Exemplo: 

CO2 — anidrido carbônico  

B2O3 — anidrido bórico 

 

Obs3: Podemos usar a terminação já citada utilizando números romanos ou os prefixos mono,di,tri... 

 

Obs4: Alguns anidridos podem reagir com quantidades crescentes de água (hidratação crescente), 

produzindo ácidos diferentes. É o caso do anidrido fosfórico (P2O5 ). 

 

 

 
 

Ácidos 
I - Definição 
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 Segundo Arrhenius, são substâncias inorgânicas que quando colocadas em presença de água 

sofrem ionização, liberando como único cátion o H+. 

 

HA  H+ + A- 

 

HAO  H+ + AO- 

 

II - Classificação  

 

a) Quanto a presença de oxigênio 

 

Inicialmente os ácidos podem ser separados em duas categorias para serem estudadas, os Oxiácidos (que 

possuem oxigênio em sua molécula) e Hidrácidos (que NÃO possuem oxigênio em sua molécula). 

 

Ex.: 

Hidrácidos = HCl, HF, HCN. 

Oxiácidos = H2SO4, HClO, H3PO4 

 

b) Quanto ao número de H+ 

 

Em função do número de íons H+ liberados quando sofrem ionização, uma ácido pode ser classificada 

como: 

 

- Monoácido - libera uma cátion H+  

Ex.: HCl   H+ + Cl- 

 

-  Diácido - libera dois cátions H+   

Ex.: H2SO4  2H+  + SO4
-2 

 

- Triácido - libera três cátions H+    

Ex.: H3PO4  3H+  + PO4
+3 

 

- Tetrácido - libera quatro cátions H+ 

Ex.: H4SiO4  4H+  + SiO4
+4 

 

IMPORTANTE! 

 

Os ácidos formados por P, As e Sb com fórmulas: 
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H3XO3 - são diácidos 

H2XO3 - são monoácidos  

 

c) Quanto a força 

 

 A força dos ácidos é dada pelo seu grau de ionização(α). O grau de ionização é relação entre o 

número de moléculas dissolvidas sobre o número de moléculas que produziram íons. 

 

 
 

Os Hidrácidos mais comuns são classificados como: 

 

Forte → HCl, HBr e HI 

Moderado → HF 

Fraco → os demais 

  

Os Oxiácidos mais comuns são classificados da seguinte forma: 

 

 
 

Forte → x > 1 

Moderado → x = 1 

Fraco → x < 1 

 

III - Nomenclatura 

 

a) Nomenclatura para Hidrácidos 

 

Ácido nome do elemento + ídrico 

 

Ex.: 

HCl - Ácido clorídrico 
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HI - Ácido Iodídrico 

HCN - Ácido cianídrico 

b) Nomenclatura para Oxiácidos 

 
Cuidado!  

C+4, Si+4 e B+3 = ICO 

 

Ácido prefixo + nome do elemento central + sufixo 

 

Ex.:  

H2SO4 - S+6 - Ácido sulfúrico 

H3PO4 - P+5 -  Ácido fosfórico 

H2CO3 - C+4 - Ácido carbônico 
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Exercícios 

 

1. Recentemente, foram realizados retratos genéticos e de habitat do mais antigo ancestral universal, 

conhecido como LUCA. Acredita-se que esse organismo unicelular teria surgido a 3,8  bilhões de anos 

e seria capaz de fixar 2CO ,  convertendo esse composto inorgânico de carbono em compostos 

orgânicos.  
Para converter o composto inorgânico de carbono mencionado em metano 4(CH ),  a variação do 

NOX no carbono é de:  

a) 1 unidades.     

b) 2  unidades.    

c) 4  unidades.     

d) 6  unidades.     

e) 8  unidades.     

   

2. O sal marinho é composto principalmente por NaC , 2MgC ,  2CaC ,  e contém traços de mais de 84  

outros elementos. 
Sobre os sais citados e os elementos químicos que os compõem, é correto afirmar que  

a) o Nox do Magnésio é 2.+     

b) o Cloro nestes sais tem Nox 1.+     

c) o sódio é um metal alcalino terroso.    

d) os sais são formados por ligações covalentes.    

e) Cloro tem Nox +6 nestes sais. 

 

3. A emissão de óxidos ácidos para a atmosfera vem crescendo cada vez mais nas últimas décadas. Eles 
podem ser emitidos através de fontes naturais, tais como a respiração vegetal e animal, erupções 
vulcânicas e decomposição de restos vegetais e animais. No entanto, o fator agravante é que alguns 
óxidos ácidos são liberados também na combustão de combustíveis fósseis, como os derivados do 
petróleo (gasolina, óleo diesel etc.). 

FOGAÇA. J. “Óxidos e chuva ácida”. Brasil Escola. Disponível em: <http://www.brasilescola.com/quimica/Oxidos-chuva-

Acida.htm>. 

Sobre óxidos ácidos e suas implicações ambientais, é CORRETO afirmar que:  

a) óxidos ácidos são substâncias moleculares, formadas, principalmente, pelo enxofre e pelo 

nitrogênio e que, ao entrarem em contato com a água, reagem formando ácidos, por exemplo, 

sulfuroso, sulfúrico, nítrico e nitroso.     

b) o gás carbônico 2(CO )  e o monóxido de carbono (CO)  são exemplos de óxidos que reagem com 

a água, formando ácidos.    

c) óxidos ácidos são substâncias iônicas, formadas pela ligação de metais (principalmente alcalinos 

e alcalinos terrosos) com o oxigênio.    

d) o trióxido de enxofre neutraliza o hidróxido de sódio na proporção molar de 1:1.     

e) a chuva ácida é a responsável direta pelo fenômeno conhecido como efeito estufa, cujo 

agravamento eleva as temperaturas médias de nosso planeta.    
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4. Os combustíveis fósseis, que têm papel de destaque na matriz energética brasileira, são formados, 
dentre outros componentes, por hidrocarbonetos. 
A combustão completa dos hidrocarbonetos acarreta a formação de um óxido ácido que vem sendo 

considerado o principal responsável pelo efeito estufa. 

A fórmula química desse óxido corresponde a  

a) CO2    

b) SO3    

c) H2O    

d) Na2O   
e) CO   

 

5. A chuva ácida é um fenômeno químico resultante do contato entre o vapor de água existente no ar, o 
dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio. O enxofre é liberado, principalmente, por veículos movidos 
a combustível fóssil; os óxidos de nitrogênio, por fertilizantes. Ambos reagem com o vapor de água, 
originando, respectivamente, os ácidos sulfuroso, sulfídrico, sulfúrico e nítrico. 

 

Assinale a opção que apresenta, respectivamente a fórmula desses ácidos  

a) H2SO3, H2S, H2SO4, HNO3 

b) H2SO3, H2SO4, H2S, HNO2 

c) HSO4, HS, H2SO4, HNO3 

d) HNO3, H2SO4, H2S, H2SO3 

e) H2S, H2SO4, H2SO3, HNO3 

 

 

6. Os ácidos estão muito presentes em nosso cotidiano, podendo ser encontrados até mesmo em nossa 
alimentação. A tabela abaixo apresenta alguns ácidos e suas aplicações.  

 

Nome Fórmula Molecular Aplicação 

Ácido sulfúrico H2SO4 
Consumido em grandes quantidades na indústria 

petroquímica 

Ácido fluorídrico HF Utilizado para gravação em vidro 

Ácido carbônico H2CO3 Utilizado para gaseificar águas e refrigerantes 

 

A força dos ácidos dispostos na tabela, respectivamente, é  

a) Forte, forte e moderado.     

b) Moderado, fraco e moderado.    

c) Moderado, fraco e fraco.     

d) Forte, moderado e fraco.   
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7. Da série de ácidos abaixo representada, qual apresenta a mesma classificação, dentro do critério de 
número de hidrogênios ionizáveis? 

 
 

8. As reações químicas constituem importantes ferramentas utilizadas na elucidação de crimes. Para 
revelar numerações em chassi de veículos adulterados, utiliza-se uma solução aquosa alcalina de 

Ferricianeto de potássio – ( )3 6
K Fe CN , 

   denominado reagente de Murikami. O processo consiste na 

aplicação da referida solução à superfície metálica adulterada (que sofre oxidação mais rapidamente) 
possibilitando a revelação da numeração original. As equações I e II (não balanceadas) representam 
as reações envolvidas no processo: 
I. 2 2 3Fe O Fe O+ →  

II. ( ) ( )3 2 3 26 6
alaranjado azul da Prússia

K Fe CN Fe O Fe Fe CN K O   + → +
   

 

 

(Extraído e adaptado de: OLIVEIRA, Marcelo Firmino. Química Forense: A utilização da Química na pesquisa de vestígios de 

crime. In: Rev. Química nova na escola on-line, nº. 24. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/ qnesc24/ccd2.pdf. 

Acessado em: 08/09/11)  

A variação do nox do ferro na superfície que sofre oxidação é:  

a) +2    

b) +3    

c) 0    

d) –3    

e) –2    

   

9. Em estações de tratamento de água, é feita a adição de compostos de flúor para prevenir a formação 
de cáries. Dentre os compostos mais utilizados, destaca-se o ácido fluossilícico, cuja fórmula molecular 
corresponde a 2 6H SiF .  

 

O número de oxidação do silício nessa molécula é igual a:  

a) 1+     

b) 2+     

c) 4+     

d) 6+     

e) 5+  
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10. No ano de 2011 houve uma erupção de grandes proporções no Chile, envolvendo o vulcão Puyehue. 
Dentre as substâncias lançadas na atmosfera durante erupções vulcânicas, encontram-se, 

principalmente, a sílica 2(SiO ),  o gás carbônico, a água e o gás denominado anidrido sulfuroso, cuja 

fórmula é 2SO .  

Com base nessas informações, é correto afirmar que  

a) o gás carbônico e o anidrido sulfuroso são, respectivamente, o monóxido de carbono e o dióxido de 

enxofre.     
b) todas as substâncias mencionadas são óxidos, com exceção da água, que é um peróxido.     
c) a sílica, em solução aquosa, origina uma base, enquanto que o anidrido sulfuroso origina um ácido.     
d) o anidrido sulfuroso e o dióxido de carbono são óxidos ácidos, porém somente o anidrido sulfuroso 

é o principal responsável pelo fenômeno da chuva ácida.     
e) o gás carbônico e a sílica são também denominados, respectivamente, de peróxido de carbono e 

dióxido de silício.    
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Gabarito 

 

1. E 
Conversão

2 4

Conversão

1 1 1 14 2 2 4

Redução4 4

8 unidades

CO CH

C O O C H H H H

C 8e C

+ + + ++ − − −

+ − −

⎯⎯⎯⎯⎯→

⎯⎯⎯⎯⎯→

+ ⎯⎯⎯⎯⎯→

   

 

2. A 

[A] Correta. 

2 1

2MgC
+ −

 

 

[B] Incorreta. O Nox do cloro nestes sais é de 1,−  segundo a regra, os halogênios quando em compostos 

binários apresenta carga 1.−  

 

[C] Incorreta. O sódio pertence ao 1º grupo da tabela periódica, portanto, ao grupo dos metais alcalinos. 

 

[D] Incorreta. Os sais que apresentam metais em suas fórmulas são formados, em sua maioria, por 

ligações iônicas.   

 

3. A 

[A] Correta. Óxidos ácidos ao reagirem com água formam ácidos, observe: 

3 2 2 3

1
2 2 2 2 42

2 2 2 3

SO H O H SO

SO O H O H SO

2NO H O HNO HNO

+ →

+ + →

+ → +

 

 

[B] Incorreta. O monóxido de carbono (CO),  por ser um óxido neutro, ao reagir com água, não formará 

um óxido ácido, somente o dióxido de carbono 2(CO )  por ser óxido ácido. 

 

[C] Incorreta. Óxidos ácidos são compostos formados por ametais, formando, portanto, ligações 

covalentes. 

 

[D] Incorreta. A proporção será 1:2: 

3 2 4 2SO 2NaOH Na SO H O+ → +  

[E] Incorreta. Os principais agentes causadores do efeito estufa são os óxidos ácidos como, por exemplo,

2CO ,  2NO  e 3NO .    
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4. A 

A reação de combustão completa dos hidrocarbonetos formam dióxido de carbono (CO2) um óxido ácido 

e água, conforme a reação: 

x y 2 2 2C H O CO H O+ → +    

 

5. A 

ácidos sulfuroso H2SO3, sulfídrico H2S, sulfúrico H2SO4  e nítrico HNO3 

 

6. D 

H2SO4 → ácido forte 

HF → ácido moderado 

H2CO3 → ácido fraco 

 

7. E 

Todos possuem apenas 2 hidrogênios ionizáveis 

 

8. B 

Teremos: 

 

2 2 3Fe O Fe O

0

+ →

3 (oxidação)+
 

( ) ( )3 2 3 26 6
alaranjado azul da Prússia

K Fe CN Fe O Fe Fe CN K O

+3

   + → +
   

3+ 3+ 3+

   

 

9. C 

2 6

1 1 1 1 1 1 1 1x

H SiF

H H Si F F F F F F

1 1 x 1 1 1 1 1 1 0

x 4

+ + − − − − − −+

+ + + − − − − − − =

= +

 

 

10. D 

O anidrido sulfuroso 2(SO )  e o dióxido de carbono 2(CO )  são óxidos ácidos, porém somente o anidrido 

sulfuroso é o principal responsável pelo fenômeno da chuva ácida. 

2 2 3

2 2 2 3

3 2 2 4

1
SO (g) O (g) SO (g)

2

SO (g) H O( ) H SO (aq)

SO (g) H O( ) H SO (aq)

+ →

+ →

+ →

   

 



 
 

 

 

1 

Redação 
 

Introdução: funções e estratégias 
 

 

Resumo 

 

Já vimos, na aula anterior, a necessidade de, buscando criar ideias consistentes que convençam o 

leitor, apresentarmos uma estrutura dissertativo-argumentativa que divida as informações em introdução, 

desenvolvimento e conclusão. De certa forma, tudo é muito semelhante ao que você já ouviu ao longo da vida: 

a introdução “resume", de alguma maneira, as ideias do texto, o desenvolvimento “desembrulha" essas 

informações e a conclusão retoma tudo e fecha a redação. Porém, veremos, aqui, algumas técnicas 

essenciais na construção desses parágrafos, de forma que aproveitemos cada linha, cada espaço, tentando 

convencer a banca de correção. 

Nesta aula, passaremos pela introdução, o cartão de visitas do nosso texto. Vamos lá? 

 

O que é a introdução? 

 

 A introdução, como você já sabe, introduz a dissertação. Isso significa que, se estamos falando de 

um texto dissertativo-argumentativo, o primeiro parágrafo deve ser responsável por despertar interesse no 

leitor, falando sobre a temática e apresentar o que será defendido durante o texto. Se seu papel é convencer, 

não existe parágrafo melhor para mostrar a sua opinião global e interessar o leitor. 

 Na sua etimologia, o verbo introduzir deriva de introducere (intro = dentro; duce = levar), que significa 

levar para dentro. Se o foco do nosso texto é o convencimento de um leitor, já sabemos quem deve ser levado 

para dentro de que lugar. Despertando o interesse da banca já no primeiro parágrafo, você cumpre a ideia da 

própria introdução, de “levar o leitor para dentro do texto”. Para alcançá-la, utilizamos duas funções.  

 

Funções e objetivos:  

 

    Como acabamos de ver, uma introdução minimamente eficiente deve revelar apenas o necessário para 

situar o leitor no texto, estimulando-o a prosseguir com a leitura. Para que isso aconteça, o parágrafo deve 

conter os dois aspectos anteriormente mencionados: 

 

a) A explicitação do tema, ressaltando a relevância da questão em debate. Essa função é sobremaneira 
importante, uma vez que é a partir dela que o enunciador revela para a banca ter compreendido 
integralmente a proposta. 

b) A sugestão de uma abordagem para o tema, especificando qual o ponto de vista a ser defendido ao longo 
do texto, ou seja, sua tese.  
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Elaboração de uma tese 

 

 A melhor forma de cumprir a segunda função, de direcionamento, é elaborar uma linha de raciocínio. 

Para isso, podemos construir uma frase-tese. A tese é responsável por apresentar a opinião global do texto. 

Isso, de certa forma, já justifica a sua presença na introdução, que deve levar o leitor para dentro da redação. 

Se pudéssemos reduzir o texto a um único período, sobraria a sua essência, a sua ideia principal. Essa ideia 

é a tese. 

 Observe o parágrafo, sobre a redução da maioridade penal no Brasil: 

 

 Impunidade. Esse é o sentimento que leva grande parte dos brasileiros a defender a redução da 

maioridade penal para 16 anos. O estado de violência no qual estamos inseridos, somado à frequente 

associação de menores aos atos de violência expostos pela mídia, gera um desejo de vingança, que se 

consuma com a prisão desses transgressores das regras morais que regem a sociedade. Entretanto, 

estudiosos e entidades internacionais condenam essa proposta, alegando que não reduz a criminalidade. 

Para compreender - e superar - essa discussão, é importante analisar os fatores políticos, econômicos e 

sociais que sustentam a problemática no Brasil. 

 

 Note que não há um posicionamento bem definido. O texto apenas diz que, durante o 

desenvolvimento, analisaremos diversos fatores a fim de alcançarmos uma conclusão. Essa é uma 

apresentação perigosa, uma vez que, na introdução, não tem direcionamento, linha de raciocínio. Observe, 

agora, o mesmo parágrafo, com uma tese bem elaborada: 

 

 Impunidade. Esse é o sentimento que leva grande parte dos brasileiros a defender a redução da 

maioridade penal para 16 anos. O estado de violência no qual estamos inseridos, somado à frequente 

associação de menores aos atos de violência expostos pela mídia, gera um desejo de vingança, que se 

consuma com a prisão desses transgressores das regras morais que regem a sociedade. Entretanto, 

estudiosos e entidades internacionais condenam essa proposta, alegando que não reduz a criminalidade. 

Devemos, então, analisar os dois extremos para resolver esse impasse e encontrar a melhor forma de mostrar 

que diminuir a maioridade não é o caminho mais interessante. 

 

 Perceba que, nesse outro exemplo, já há um posicionamento: o autor defenderá a manutenção da 

idade penal. Dessa forma, fica mais fácil convencer o leitor, que, desde a introdução, já sabe o que será 

defendido pelo autor do texto. 

 

Tese analítica ou organizadora 

 

 Neste modelo, apresentamos, separadamente, os argumentos que serão desenvolvidos ao longo do 

texto. Se seu texto tem 3 parágrafos de desenvolvimento, sua tese precisa ter três partes. Se seu texto tem 2 

parágrafos de desenvolvimento, sua tese precisa ter duas partes. Isso significa que cada informação 

apresentada na tese precisa aparecer com desenrolar do texto. Veja: 
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 Certa vez, Paulo Freire, importante educador e filósofo brasileiro, destacou a necessidade de a leitura 

ser um ato de amor. Em outra ocasião, Jorge Luis Borges, poeta argentino, apontou o ato de ler como uma 

forma de felicidade. De fato, durante séculos, tal atividade foi fonte de conhecimento e desenvolvimento da 

sociedade, trazendo importantes ensinamentos a quem a tinha como um hábito. Entretanto, nos dias de hoje, 

tal avidez tem perdido seu espaço no meio social, vítima de uma falta de incentivo por parte dos setores 

responsáveis por criá-lo (1) e do próprio mercado, que desestimula um hábito crucial na vida da população 

(2). 

 

 Note que há um posicionamento global no texto: o hábito da leitura perdeu seu espaço nos dias de 

hoje. Para fundamentar essa ideia, o autor apresenta, então, dois argumentos, em duas camadas da 

sociedade que, de alguma forma, têm responsabilidade na criação desse hábito: a escola (1) e o mercado (2). 

No desenvolvimento, cada um desses argumentos será “desembrulhado”, em busca de um convencimento já 

citado algumas vezes. 

 

Tese sintética ou sugestiva 

 

 Temos, aqui, um modelo de tese um pouco mais elaborado, mas que precisa de um bom 

planejamento de texto, de forma que o desenvolvimento dê conta dos argumentos apresentados. A tese com 

sugestão dos pontos de vista aparece quando, por meio de uma palavra ou expressão-chave, o autor sugere 

o seu posicionamento. Veja um exemplo já apresentado, sobre a redução da maioridade penal no Brasil. 

 

 Impunidade. Esse é o sentimento que leva grande parte dos brasileiros a defender a redução da 

maioridade penal para 16 anos. O estado de violência no qual estamos inseridos, somado à frequente 

associação de menores aos atos de violência expostos pela mídia, gera um desejo de vingança, que se 

consuma com a prisão desses transgressores das regras morais que regem a sociedade. Entretanto, 

estudiosos e entidades internacionais condenam essa proposta, alegando que não reduz a criminalidade. 

Nesse sentido, convém analisar dados que deixem de lado a emoção e levem em consideração a razão, 

necessária em uma decisão importante como essa. 

 

 É fácil perceber um posicionamento contrário à redução da maioridade penal. Porém, diferentemente 

do parágrafo anterior, o que foi apresentado agora não divide a tese em argumentos bem organizados. Ele 

deixa, apenas, o ponto de vista sugerido. 

 Podemos, também, sugerir um direcionamento por meio de uma pergunta retórica. Veja o parágrafo, 

sobre a livre manifestação de ideias e seus limites hoje. 

 

 A eleição presidencial de 1989 ficou marcada pelo fervoroso embate entre os candidatos Brizola e 

Maluf. As ofensas herdadas do período ditatorial permaneceram ao longo de todos os encontros e chegaram 

à boca do povo. 25 anos depois, nada foi diferente: os debates presidenciais mostraram o quanto as palavras 

podem definir posições, e, desta vez, não chegaram só à boca do povo, mas também aos dedos, às redes 

sociais. Diante da falta de respeito em qualquer assunto e local, é válido refletir: há mesmo limites na liberdade 

de expressão no mundo de hoje? 
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 Note que há uma palavra que torna possível a sugestão do ponto de vista: mesmo. Se não houvesse 

o mesmo, a pergunta apresentada no fim do parágrafo seria apenas uma questão sem resposta, não 

configurando uma tese. A palavra colocada faz toda a diferença: mostra que, para o autor, não há limites, hoje, 

na liberdade de expressão.  

 

Estratégias de contextualização da proposta 

 

 Embora tendam ao infinito, há alguns modelos bem interessantes de contextualização do tema. De 

fato, quando o aluno pergunta "qual a melhor estratégia para falar desse tema”, milhares de ideias podem vir 

à cabeça, mas, na falta de algo mais concreto, vamos apresentar algumas que podem ajudar. 

 

1- Apresentação literal ou tradicional do tema 

 

Tema: Os efeitos do Marco Civil da Internet na liberdade de expressão e privacidade dos brasileiros. 

 

         Em 2014, foi aprovado o Marco Civil da Internet, lei que atua sobre as principais problemáticas 

existentes na rede, buscando uma navegação segura e produtiva por parte dos cidadãos. Dentre os objetivos 

da lei, a garantia de liberdade de expressão e de privacidade são os principais pontos. Entretanto, em uma 

sociedade de perda dos limites da livre manifestação de ideias e de crimes virtuais, é crucial perceber que 

tais resoluções propostas pelo Marco podem trazer consequências negativas para a Internet e seus usuários, 

como o agravamento de tais problemas já existentes na contemporaneidade. 

 

2- Apresentação histórica do tema  

 

Tema: Os limites da liberdade de expressão no mundo de hoje. 
 

 A eleição presidencial de 1989 ficou marcada pelo fervoroso embate entre os candidatos Brizola e 

Maluf. As ofensas herdadas do período ditatorial permaneceram ao longo de todos os encontros e chegaram 

à boca do povo. 25 anos depois, nada foi diferente: os debates presidenciais mostraram o quanto as palavras 

podem definir posições, e, desta vez, não chegaram só à boca do povo, mas também aos dedos, às redes 

sociais. Diante da falta de respeito em qualquer assunto e local, é válido refletir: há mesmo limites na liberdade 

de expressão no mundo de hoje? 

 

3- Apresentação cultural 

 

Tema: O hábito da leitura. 

 

 Certa vez, Paulo Freire, importante educador e filósofo brasileiro, destacou a necessidade de a leitura 

ser um ato de amor. Em outra ocasião, Jorge Luis Borges, poeta argentino, apontou o ato de ler como uma 

forma de felicidade. De fato, durante séculos, tal atividade foi fonte de conhecimento e desenvolvimento da 

sociedade, trazendo importantes ensinamentos a quem a tinha como um hábito. Entretanto, nos dias de hoje, 

tal avidez tem perdido seu espaço no meio social, vítima de uma falta de incentivo por parte dos setores 

responsáveis por criá-lo e do próprio mercado, que desestimula um hábito crucial na vida da população. 
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4- Apresentação jornalística 

 

Tema: A questão dos refugiados no mundo de hoje. 

 

 Uma imagem, recentemente, tomou conta das mídias do mundo inteiro: a de uma criança síria 

encontrada morta numa praia turca, como resultado de uma tentativa de sua família de fugir do país de 

origem, em conflito. Essa cena chocante representa uma situação trágica enfrentada por muitas pessoas que 

tentam fugir dos infernos na terra que seus países se tornaram por conta de guerras, ditaduras, embates 

religiosos. No entanto, se por um lado algumas nações se mostram dispostas a ajudar a resolver esse 

problema, outras, se esquivam da responsabilidade, causando um grande desequilíbrio. 

 

5- Apresentação por conceituação  

 

Tema: A importância da família.  

 

 Em sua etimologia, educar significa elevar, conduzir a um patamar superior. No contexto 

contemporâneo, a condução do indivíduo a um plano mais elevado depende de diversos elementos, seja a 

escola, seja o meio social, seja a índole de cada um.  No entanto, tudo indica que um fator é mais essencial 

que todos os outros: a presença da família.  

 

Dica: Uso da interdisciplinaridade 

 

 Em uma redação de vestibular que pede dos alunos certa informatividade e capacidade de conectar 

os diversos conhecimentos adquiridos ao longo do Ensino Médio, é fundamental o uso da 

interdisciplinaridade. Por isso, aproveite a sua Filosofia, a sua Sociologia, a História, Geografia, Química, 

Física, Biologia, Matemática e até o Português e faça boas conexões! Veja um exemplo interessante, no qual 

unimos redação e Literatura: 

 

Na obra literária “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, é perceptível o contínuo anseio pela 

sobrevivência humana, a fim de obter um direito universal inquestionável: a água. A escassez desse bem 

hídrico tornou-se um problema atemporal e aflige a sociedade contemporânea à medida que sua demanda e 

consumo aumentam. Assim, torna-se imprescindível alterar esse uso desregulado e combater a desigualdade 

na obtenção de tal recurso. 

 

Fórmulas Desgastadas  

 

 Já foi dito que uma “pitada” de originalidade é sempre bem-vinda em qualquer redação, conferindo 

uma espécie de bônus (em termos de nota) ao enunciador. Do mesmo modo, evitar construções previsíveis, 

se não permite ganhos, ao menos evita perdas. Por isso, procure ao máximo evitar construções com formato 

clichê, como “Desde a Antiguidade, o homem (...)” ou “A humanidade, desde os primórdios, (...)”. Esse tipo 

de alusão, além de desgastada, não revela qualquer tipo de base cultural do aluno, já que as referências são 

extremamente genéricas ou inexatas. 
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Resumo 

 

Levando em consideração o parágrafo a seguir, responda: 
 

Em ‘’A literatura e a formação do homem’’, o sociólogo e professor Antônio Cândido fala sobre a função 

humanizadora da literatura considerando as suas três funções: a psicológica, a formativa de tipo 

educacional e a de conhecimento de mundo e de ser. Nesse sentido, ela é indispensável a quem quer que 

seja, pois contribui não somente com o enriquecimento intelectual e cultural, mas também desenvolve o 

senso crítico e amplia a visão de sociedade. 

 

1.  Sobre qual tema a introdução fala? 
 

2. Que trecho apresenta a contextualização do tema? 
 

3. Que trecho mostra o posicionamento do texto? 
 

 

Leia a introdução a seguir, sobre o tema "A cordialidade brasileira e suas consequências em questão no 

século XXI": 

 

Em sua obra “A casa e a rua”, Roberto DaMatta revisita a ideia do homem cordial ao mostrar que, na teoria, o 

ambiente privado é o lugar do uso da emoção acima da razão, enquanto, no meio público, a moral, as leis 

coletivas regem o indivíduo. É possível, por meio de sua produção, discutir a cordialidade brasileira e seus 

efeitos hoje. 

 

4. O parágrafo está completo, do ponto de vista das duas funções da introdução? 
 

5. Identifique a estratégia de contextualização utilizada no trecho. 
 

 

Leia o parágrafo a seguir: 

 

No drama “Preciosa”, que se passa em 1987, a personagem Claireece comprova que, há 29 anos, os 

Estados Unidos já discutiam o tão perigoso bullying. Violentada pelo pai e negligenciada pela mãe, a menina 

de 16 anos, já com um filho, ainda precisava lidar com os duros deboches em sala de aula, alimentando o 

seu isolamento e, consequentemente, o distanciamento do aprendizado escolar. No Brasil, a realidade não é 

diferente; porém, a verdadeira preocupação só chegou às instituições de ensino em 2016, ano em que a 

prevenção e o combate à prática virou lei no país. Isso confirma que, diferentemente da situação norte-

americana, a luta aqui é recente e precisa ser valorizada, tanto no ambiente escolar quanto no familiar. 

 

6. Identifique, no parágrafo, a contextualização e a estratégia apresentadas pelo autor. 
 

7. Sabendo como se constrói uma tese, mostre que trecho define o posicionamento do texto e que 
estratégia foi utilizada na sua formulação. 
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8. Que outra estratégia poderia ter sido utilizada nessa mesma temática? 
 

 

Analise o parágrafo para resolver as questões 9 a 11: 

 

Na obra “Dom Quixote”, do escritor Miguel de Cervantes, o personagem Alonso Quijano cultivava o 

prazer pela leitura e explorava sua inclinação imaginária ao projetar seus sonhos, temores e emoções para o 

mundo fictício. Assim como ocorre com Alonso, as crianças também usufruem da fantasia e, a partir dela, 

criam novas visões e questionamentos; neste contexto, a literatura contribui na construção da formação 

infantil. No entanto, um empecilho ao desenvolvimento dos pequenos é que nem sempre há o estímulo à 

leitura, ficando clara a necessidade de alterações. 

 

9. Sabendo que a introdução é exemplar, identifique elementos que a tornaram um parágrafo nota mil. 
 

10. Identifique outras duas estratégias de contextualização que poderiam ser utilizadas em um tema sobre 
"a importância da literatura na formação da criança". 

 

11. Suponha que você, aluno, tenha decidido defender a ideia de que a literatura, hoje, tem sido muito 
valorizada nas escolas e, consequentemente, entre as crianças. Formule uma tese com esse 
posicionamento. 

 

 

Leia o parágrafo a seguir e faça o que se pede. 

 

No ano de 2010 elegeu-se como líder maior da nação brasileira a presidenta Dilma Rousseff. A faixa 

presidencial que ela ostenta desde então, representa, simbolicamente, o empoderamento da mulher - algo 

impensável há décadas atrás. Com isso, o mesmo povo que a colocou no poder é capaz de produzir 

vergonhosa estatística: índices crescentes de violência contra o sexo feminino. Analisar as causas dessa 

prática hedionda é o primeiro passo para reverter este triste quadro. 

 

12. Identifique a tese presente no fragmento acima.  
 

13. Como você já deve imaginar, um bom parágrafo não vem, apenas, de uma utilização perfeita de suas 
estruturas, mas também de alguns outros fatores, como linguagem, vocabulário e, principalmente, a 
modalidade escrita. Nesse contexto, analise o parágrafo acima e identifique problemas que, em uma 
avaliação mais detalhada, possam prejudicar a nota do autor. 
 

14. Reconhecidos os erros, reescreva o parágrafo e dê a ele um conteúdo nota mil. 
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Gabarito 

 

1. O tema fala sobre o papel da literatura na nossa formação, hoje. 
 

2. De "Em 'A literatura'" até "e de ser". 
 

3. De "Nesse sentido" até "de sociedade". 
 

4. Não. Apesar de apresentar uma contextualização, não há posicionamento claro. É, portanto, expositivo. 
 

5. A contextualização é cultural, uma vez que usa a obra de Roberto Da Matta na apresentação do tema. 
 

6. A contextualização termina em "lei no país" e tem como estratégia a utilização de um filme, sendo, 
portanto, reconhecida como cultural. 
 

7. A tese, a partir de "isso confirma", tem construção de maneira analítica, visto que apresenta, na sua 
formulação, os dois argumentos a serem defendidos no desenvolvimento: o que de (1) a escola e (2) a 
família têm papel na resolução do problema. 
 

8. O aluno poderia apresentar uma análise histórica da ideia de bullying nas escolas, comparando a sua 
presença nesse meio ontem e hoje. 
 

9. Além do cuidado gramatical, o parágrafo apresenta uma contextualização muito interessante, levando em 
consideração a história e os desafios de Dom Quixote, além de uma tese bem construída e clara. 
 

10. Dados sobre o hábito de leitura entre as crianças poderiam ser interessantes na contextualização. Além 
disso, o aluno poderia criar uma comparação entre a forma como a leitura é levada em consideração aqui, 
no Brasil, e fora do país (e os resultados disso). 

11. Um exemplo de tese seria: Percebe-se, então, que, já muito valorizada na escola e entre as crianças, a 
literatura só tem a acrescentar na vida daqueles que têm o hábito de conviver com ela. 
 

12. O trecho que apresenta a opinião do autor é “o mesmo povo que a colocou no poder é capaz de produzir 
vergonhosa estatística: índices crescentes de violência contra o sexo feminino.” 
 

13. Há problemas de escolha vocabular (elegeu-se, em vez de foi eleita), redundância (há anos atrás), uso 
errado do pronome demonstrativo (este, em vez de esse) e outros. 
 

14. No ano de 2011, tomou posse como líder maior da nação brasileira a candidata Dilma Rousseff. A faixa 
presidencial que ela ostenta desde então representa, simbolicamente, o empoderamento da mulher - algo 
impensável décadas atrás. Contudo, o mesmo povo que a colocou no poder é capaz de produzir 
vergonhosa estatística: índices crescentes de violência contra o sexo feminino. Analisar as causas dessa 
prática hedionda é o primeiro passo para reverter esse triste quadro. 
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Émile Durkheim 

Resumo 

 

Durkheim, tal como Comte, pensava que o homem é fortemente moldado pela sociedade em que ele 

vive (expressando-se de maneira técnica, ele diz que a consciência individual é sempre moldada e condiciona 

pela consciência coletiva, isto é, pela mentalidade média da sociedade, seu conjunto de valores e ideias 

dominantes) e que por isso o interesse do sociólogo deve voltar-se apenas para os padrões sociais. Por essas 

e outras, aliás, é que Durkheim é considerado um autor positivista e o mais famoso continuador da perspectiva 

comteana. Ele acreditava, em grande medida, que todos os fenômenos que ocorrem no âmbito de uma 

sociedade possuem um significado para o todo social, transformando-se no precursor do chamado 

funcionalismo, tese sociológica segundo a qual todas as práticas sociais possuem uma função na sociedade, 

assim como cada órgão humano possui uma função para o organismo do indivíduo como um todo. 

Fortemente influenciado pelas ciências naturais - seu modelo de pensamento -, o sociólogo francês 

afirmava que as virtudes principais de um pesquisador social são a neutralidade e a objetividade. Na prática, 

isto significa que um sociólogo jamais deve permitir que os seus valores pessoais ou a sua visão de mundo 

interfiram no seu trabalho. Sua análise deve ser meramente descritiva, nunca avaliativa, concentrada apenas 

em compreender a sociedade que está pesquisando, não em julgá-la ou classificá-la. 

Do ponto de vista do método, como vimos, Durkheim considerava que o sociólogo deve, tal como o 

físico e o químico, buscar por padrões de regularidade, que, no caso dele, seriam os fatos sociais. Os fatos 

sociais são justamente as regras ou normas coletivas que acabam se impondo de maneira coercitiva aos 

indivíduos. Podemos, então, listar três elementos característicos dos fatos sociais segundo Durkheim: Eles 

são exteriores ao indivíduo, eles são coercitivos e são gerais. Sua exterioridade pode ser explicada na medida 

em que não está no poder do indivíduo modificar, através meramente de sua vontade, as regras sociais às 

quais está submetido. Eles são coercitivos porque há punições e sanções para aqueles que não obedecem 

às regras. Por fim, eles são gerais no sentido de que devem ser observados por todos aqueles que fazem 

parte de certo grupo social. 

Tal como Comte e todo os demais grandes nomes da sociologia, Émile Durkheim destacou-se pela 

explicação que desenvolveu para a origem da sociedade capitalista moderna. Diferente, porém, de seu 

predecessor, que via no surgimento da sociedade moderna a passagem de um estado metafísico, dominado 

por explicações filosóficas, para um estado positivo, dominado por explicações científicas, Durkheim via na 

passagem das sociedades tradicionais para a Modernidade acima de tudo uma mudança na solidariedade 

social, isto é, no mecanismo de coesão e unidade da sociedade. 

 De acordo com Durkheim, nas sociedades tradicionais, pré-modernas, anteriores ao 

capitalismo, a divisão social do trabalho, isto é, a especialização profissional era pequena. Isto ocasionava 

poucas diferenças entre os indivíduos e fazia da sociedade algo mais homogêneo. Assim, a coesão social era 

realizada e garantida através do compartilhamento de uma mesma visão de mundo, de um mesmo conjunto 

de ideias e valores dominantes. Foi o caso, por exemplo, da Idade Média ocidental, onde a fé católica era o 

eixo unificador da sociedade, e do Egito Antigo, onde a cosmovisão daquela sociedade é que unia todos os 

seus membros. Este modelo de coesão social é chamado por Durkheim de solidariedade mecânica. 
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Nas sociedades modernas, por sua vez, o capitalismo promoveu uma enorme acentuação na divisão 

social do trabalho. Isso exacerbou a especialização profissional e, portanto, a individualidade. Por isso, a 

sociedade moderna é heterogênea, contando com grande diversidade de religiões e de visões de mundo no 

interior de um mesmo contexto social. Daí também porque, na Modernidade, o que une e congrega a 

sociedade não é o fato das pessoas partilharem uma mesma visão de mundo, mas sim o fato de elas serem 

mais interdependentes no mundo do trabalho. De fato, o aumento da especialização profissional, vigente no 

capitalismo, torna as pessoas mais interdependentes, uma vez que elas exercem funções mais específicas e, 

portanto, são mais difíceis de serem substituídas no mundo do trabalho. A consequência disso é que a 

sociedade capitalista não precisa do compartilhamento de uma mesma visão de mundo para que os 

indivíduos vivam coesos nela: o que os une são os laços de interdependência econômica. É o que Durkheim 

chamava de solidariedade orgânica. 
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Exercícios 

 

1. A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir 

a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes 

generalidades em que todas as questões são levantadas sem que nenhuma seja expressamente 

tratada. Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir 

as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão 

apressadas não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. 

DURKHEIM, E. O suicídio: estudo de sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 

O texto expressa o esforço de Émile Durkheim em construir uma sociologia com base na 

a) vinculação com a filosofia como saber unificado. 

b) reunião de percepções intuitivas para demonstração. 

c) formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social. 

d) adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. 

e) incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político. 

 

2. (Uel 2014)  A cidade desempenha papel fundamental no pensamento de Émile Durkheim, tanto por 

exprimir o desenvolvimento das formas de integração quanto por intensificar a divisão do trabalho 

social a ela ligada. 

Com base nos conhecimentos acerca da divisão de trabalho social nesse autor, assinale a alternativa 

correta.  

a) A crescente divisão do trabalho com o intercâmbio livre de funções no espaço urbano torna 

obsoleta a presença de instituições.    

b) A solidariedade orgânica é compatível com a sociedade de classes, pois a vida social necessita de 

trabalhos diferenciados.    

c) Ao criar seres indiferenciados socialmente, o “homem massa”, as cidades recriam a solidariedade 

mecânica em detrimento da solidariedade orgânica.    

d) O efeito principal da divisão do trabalho é o aumento da desintegração social em razão de trabalhos 

parcelares e independentes.    

e) O equilíbrio e a coesão social produzidos pela crescente divisão do trabalho decorrem das vontades 

e das consciências individuais.    

 

3. (Uel 2013)  Leia o texto a seguir. 

Sentir-se muito angustiado com a ideia de perder seu celular ou de ser incapaz de ficar sem ele por 

mais de um dia é a origem da chamada “nomofobia”, contração de no mobile phobia, doença que afeta 

principalmente os viciados em redes sociais que não suportam ficar desconectados. Uma parte da 

população acha que, se não estiver conectada, perde alguma coisa. E se perdemos alguma coisa, ou 

se não podemos responder imediatamente, desenvolvemos formas de ansiedade ou nervosismo. 

(Adaptado de: O medo de não ter o celular à disposição cria nova fobia. Disponível em: <exame.abril.com.br/estilo-de-

vida/comportamento/noticias/o-medo-de-nao-ter-o-celular-a-disposicao-cria-nova-fobia>. Acesso em: 9 abr. 2012.) 
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Com base no texto e nos conhecimentos sobre socialização e instituições sociais, na perspectiva 

funcionalista de Durkheim, assinale a alternativa correta.  

a) A nomofobia reduz a possibilidade de anomia social na medida em que aproxima o contato em 

tempo real dos indivíduos, fortalecendo a integração com a vida social.    

b) As interações sociais via tecnologias digitais são uma forma de solidariedade mecânica, pois os 

indivíduos uniformizam seus comportamentos.    

c) O que faz de uma rede social virtual uma instituição é o fato de exercer um poder coercitivo e ao 

mesmo tempo desejável sobre os indivíduos.    

d) O uso de interações sociais por recursos tecnológicos constitui um elemento moral a ser 

compreendido como fato social.    

e) Para a nomofobia ser considerada um fato social, faz-se necessário que esteja presente em uma 

diversidade de grupos sociais.    

 

4. (Uem 2016) “(...) Durkheim observa a coesão social, ou seja, o grau de integração de cada sociedade. 

Em sociedades que desenvolveram muito a divisão do trabalho predomina uma dinâmica dupla. Ao 

mesmo tempo em que ocorre uma diferenciação profissional, cria-se uma interdependência funcional 

entre os indivíduos.” 

(MACHADO, I. J. de R. et al. Sociologia hoje. São Paulo: Ática, 2013, p. 122). 

 

Considerando o trecho citado e conhecimentos sobre as perspectivas teórica e metodológica em 

Durkheim, assinale o que for correto. 

(01) A teoria de Durkheim destaca a regularidade e a funcionalidade dos fatos sociais.    

(02) Émile Durkheim estudou profundamente o suicídio e associou suas taxas de ocorrência aos graus 

de solidariedade social de diferentes grupos.    

(04) As relações entre classes sociais e processos de dominação na sociedade industrial são temas 

centrais na sociologia de Durkheim.    

(08) O método sociológico proposto por Durkheim pode ser aplicado ao estudo dos mais diversos 

fenômenos coletivos, tais como a moda, a religião e a educação.    

(16) O desenvolvimento de uma consciência individual e o problema da tomada de decisão subjetiva 

orientada por finalidades afetivas ou racionais são elementos que integram as teses sociológicas 

da análise de Durkheim.    

SOMA: (   ) 
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5. (Ufu 2016)  Em 1987, a então Primeira-Ministra da Grã-Bretanha, Margaret Thatcher, deu uma 

declaração durante uma entrevista que resumia, em parte, o seu ideário político liberal: “A sociedade 

não existe. Existem homens, existem mulheres e existem famílias”. 

O governo de Thatcher ficaria conhecido como um dos precursores do chamado Estado neoliberal, que 

enfatizava, entre outros ideais, o individualismo. Assim, esta concepção de governo contradiz os 

fundamentos da Sociologia de Durkheim, segundo o qual a sociedade poderia ser identificada 

a) como a soma de indivíduos que definem seus valores em comum, unindo-se por laços de 

solidariedade voluntária.    

b) a partir da existência de um contrato social que dá origem ao Estado e à sociedade civil.    

c) como o resultado da ação da classe dominante, capaz de reunir e controlar as massas.    

d) pela síntese de ações e sentimentos individuais que originam uma vida psíquica sui generis.    

 

6. (Unioeste 2013)  O sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917), em sua obra As Regras do Método 

Sociológico, ocupou-se em estabelecer o objeto de estudo da sociologia. Entre as constatações de 

Durkheim, está a de que o fato social não pode ser definido pela sua generalidade no interior de uma 

sociedade. Nessa obra, Durkheim elabora um tratamento científico dos fatos sociais e cria uma base 

para a sociologia no interior de um conjunto coeso de disciplinas sociais, visando fornecer uma base 

racional e sistemática da sociedade civil. 

 

Sobre o significado do fato social para Durkheim, é correto afirmar que 

a) os fenômenos sociais, embora obviamente inexistentes sem os seres humanos, residem nos seres 

humanos como indivíduos, ou seja, os fatos sociais são os estados mentais ou emoções dos 

indivíduos.    

b) os fatos sociais, parecem, aos indivíduos, uma realidade que pode ser evitada, de maneira que se 

apresenta dependente de sua vontade. Nesse sentido, desobedecer a uma norma social não 

conduz o indivíduo a sanções punitivas.    

c) a proposição fundamental do método de Durkheim é a de que os fatos sociais devem ser tratados 

como coisas, ou seja, como objeto do conhecimento que a inteligência não penetra de forma 

natural, mas através da observação e da experimentação.    

d) Durkheim considera os fatos sociais como coisas materiais. Pode-se afirmar, portanto, que todo 

objeto de ciência é uma coisa material e deve ser abordado a partir do princípio de que o seu estudo 

deve ser abordado sem ignorar completamente o que são.    

e) os fatos sociais são semelhantes aos fatos psíquicos, pois apresentam um substrato semelhante 

e evoluem no mesmo meio, de maneira que dependem das mesmas condições.  

    

7. Durkheim expõe três características fundamentais para distinguir o fato social. São elas:  

a) legitimidade, coerção social, individualidade 

b) universalismo, legitimidade, generalidade 

c) identidade, universalismo, humanismo 

d) generalidade, solidariedade, anomia 

e) coercitividade, exterioridade, generalidade 
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8. De acordo com Florestan Fernandes: 

A concepção fundamental de ciência, de Émile Durkheim (1858-1917), é realista, no sentido de defender 

o princípio segundo o qual nenhuma ciência é possível sem definição de um objeto próprio e 

independente.  

(FERNANDES, F. Fundamentos empíricos da explicação sociológica. Rio de Janeiro: Cia Éditora Nacional, 1967. p. 73). 

 

Assinale a alternativa que descreve o objeto próprio da Sociologia, segundo Emile Durkheim (1858-

1917). 

a) O conflito de classe, base da divisão social e transformação do modo de produção. 

b) O fato social, exterior e coercitivo em relação à vontade dos indivíduos. 

c) A ação social que define as inter-relações compartilhadas de sentido entre os indivíduos. 

d) A sociedade, produto da vontade e da ação de indivíduos que agem independentes uns dos outros. 

e) A cultura, resultado das relações de produção e da divisão social do trabalho. 

 

9. Émile Durkheim apresenta como características dos fatos sociais: 

a) a exterioridade e a coerção que a sociedade humana exerce sobre os indivíduos. 

b) a competição e o conflito, como modos de interação dos seres humanos em sociedade. 

c) a generalidade e o interculturalismo presentes na apreensão de aspectos culturais de diversos 

grupos sociais. 

d) a coerção, como capacidade de superação do etnocentrismo, e a racionalização da vida em 

sociedade. 

e) as contradições das classes sociais e a particularidade dos processos culturais. 

 

10. De acordo com Durkheim, para se garantir a objetividade do método científico sociológico, torna-se 

necessário que o pesquisador mantenha certa distância e neutralidade em relação aos fatos sociais, 

os quais devem ser tratados como “coisas”. 

  

Considerando a frase anterior, assinale a alternativa correta sobre fato social. 

a) Corresponde a um conjunto de normas e valores que são criados diretamente pelos indivíduos 

para orientar a vida em sociedade. 

b) Corresponde a um conjunto de normas e valores criados exteriormente, isto é, fora das 

consciências individuais. 

c) É desprovido de caráter coercitivo, uma vez que existe fora das consciências individuais. 

d) É um fenômeno social difundido apenas nas sociedades cuja forma de solidariedade é orgânica. 
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Gabarito 

 

1. D 

Durkheim, assim como os demais sociólogos de sua época, buscava fazer da sociologia uma disciplina 

científica, visto que seria através desta análise que o homem compreenderia melhor a sociedades e os 

impactos por ela sofridos. Esse pensamento foi inspirado na visão positivista de Auguste Comte em fazer 

da disciplina uma ciência. 

 

2. B 

Para Durkheim, a coesão da sociedade complexa é garantida pelo tipo de solidariedade nela existente: a 

solidariedade orgânica. Nela, há uma complexa divisão do trabalho, que garante que cada indivíduo ocupe 

um local importante na vida social. 

 

3. D 

O texto mostra o caráter coercitivo do uso de equipamentos tecnológicos para a comunicação social. 

Esse tipo de interação é geral e externa ao indivíduo, por isso é um fato social. 

 

4. 01+02+08=11  

A relação de dominação entre as classes sociais é tema da sociologia marxista. Já o estudo da finalidade 

da ação  individual foi feito por max Weber. 

 

5. D 

Segundo Durkheim, os indivíduos constituem seus laços de solidariedade a partir da consciência coletiva 

que possuem em comum uns com os outros. longe de ser uma mera soa de formas de pensamento, essa 

consciência coletiva possui características próprias, sendo, por isso, compreensível somente pela esfera 

social. 

 

6. C 

É famosa a frase de Durkheim de que " os fatos sociais devem ser tratados como coisas" nessas 

perspectiva, Durkheim pretende garantir a objetividade da análise sociológica, considerando os 

fenômenos sociais como exteriores aos indivíduos e exercendo coerção sobre eles. 

 

7. E 

A afirmativa está correta porque apresenta três elementos componentes da teoria sociológica de 

Durkheim, ao passo que as demais questões não os apresentam (ou apresentam misturados a elementos 

estranhos). Assim, para Durkheim, o fato social é caracterizado por ser coercivo (há uma imposição da 

sociedade sobre o individuo, prevalecendo ela sobre ele), exterior (vêm de fora, pois as questões de esfera 

íntima e que só valem para o indivíduo não constituem fatos sociais), geral (tem efeito sobre todos, não 

há como um fato social valer para uma pessoa e não para outra, porque a sociedade se impõe a todos). 
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8. B 

O conflito de classes é objeto da sociologia na teoria marxista. A ação social é o objeto da análise 

sociológica de Weber. A sociedade como produto da vontade de indivíduos que agem independentes faz 

parte de ideais liberais em uma sociedade em que predomina o individualismo. Por fim, a cultura é objeto 

de análise principal da antropologia, em uma vertente chamada culturalismo. Portanto, a alternativa 

correta é a B: Durkheim entendia como objeto da sociologia o fato social. 

 

9. A 

Fatos socias, segundo Durkheim, podem ser entendidos como maneiras de agir ou de pensar em 

sociedade, e que têm a capacidade de influenciar a consciência de outras pessoas coercitivamente. 

 

10. B 

A afirmativa A está errada porque os fatos sociais não são criados pelos indivíduos isoladamente para 

orientar a vida social, mas sim pela sociedade para orientar a conduta individual que terá reflexo social; a 

afirmativa C está errada porque os fatos sociais são coercitivos, eles buscam indicar um modo de 

comportamento em sociedade; por fim, a alternativa D está errada porque os fatos sociais estão 

presentes em qualquer tipo de organização social, seja nas de tipo orgânico ou nas de tipo mecânico, 

usando as classificações de modo de solidariedade criadas por Durkheim. 
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